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Bra/P-rom ca. 84/80 kvm
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Eiendommens Signatur

Viken Amfi er et flott bygg beliggende helt i sjøfront i
Damsgårdssundet - Bergens nye bydel. Prosjektet består
av flere bygg og har  en fin Amfitrapp som sentrum.  Her
kan man spasere fra leiligheten, ned Amfitrappen og ta
turen langs bryggen  til Småpudden.  Etter at den nye
gang,- og sykkelbroen er på plass tar det ca 15 minutter
å gå inn til byn.
Vi har fortsatt noen leiligheter ledig. Leilighetene ligger
mot nord/vest  slik at de vil ha ettermiddagsol. Leilighetene
i 3. etasje har privat hage i tillegg til terrasse, mens
leilighetene i 4. etasje har balkong og utsikt mot sjø.

Alle leilighetene selges til fast pris.

B303 snr. 14 - 4.490.000,-
B304 snr. 13 - 4.490.000,-
B305 snr. 12 - 4.490.000,-
B404 snr. 19 - 4.650.000,-
B405 snr. 18 - 4.590.000,-
B406 snr. 17 - 4.720.000,-

Omkostninger utgjør ca 10.500,- totalt pr. leilighet.

Kari Berland

Ansvarlig megler - Nybygg Bergen

EiendomsMegler 1 SR-Eiendom AS
Nygårdsgaten 13/15 Postboks 236
5804 Bergen
telefon 02070

Megler: Kari Berland
T: 410 73 038
E: nybyggbergen@em1.no
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I Damsgårdssundet har du byen
for dine føtter. Damsgårdssundet
passer for alle. Behovet for bruk
av bil i hverdagen blir minimal fordi
alle servicefunksjoner og mange
arbeidsplasser vil ligge i
gangavstand. Denne nye bydelen
begynner å ta form. Nå er
mesteparten av miljøgaten klar,
Rema 1000 flytter inn i Viken
Amfi i august, Sumo og Pizza-
bakeren er allerede etablert. I
løpet av høsten begynner
kommunen å ferdigstille
Fløttmannsplassen ved den nye
broen. Her blir det godt å leve.

Terje Grønlund
BOB EIENDOMSUTVIKLING AS
Prosjektleder Terje Grønlund
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Stue

Leilighetene har stor stuen. Fra stuen har man
utgang til balkong med sjøutsikt eller til terrasse
og privat hage. Stuen har store vinduer som gir
godt lys. Alt er nytt og ordentlig så her slipper
man gå i gang med oppussing. I stuen er det
god plass til salong og spisestue.
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Stor stue/kjøkken
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Leilighetene i 4. etasje vil se mot
sjøen fra balkongen

Hage og terrasse til leilighetene i
3. etasje.
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Kjøkken

Nydelig HTH kjøkken med integrerte hvitevarer
fra Siemens. Her får man integrert keramisk
indukjsonstopp og stillegående oppvaskemaskin.
Pen grå benkeplate med underlimt vask. Under
overskapene er det rikelig med spotter.

Kjøkkenet har åpen løsning mot stuen.
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Pen hvitoljet eikeparkett
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Bad

Badet har store hvite fliser på veggene og grå
fliser på gulvet.  Vegghengt toalett og helstøpt
vask med skap under. Det er vannboren varme i
gulvet.

På badet er det opplegg for vaskemaskin.
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Nøkkelinformasjon
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Informasjon om eiendommen

Adresse

Damsgårdsveien 37, 5058 Bergen

Registerbetegnelse

Gnr. 158, bnr. 62  i Bergen kommune

Pris

Prisantydning leil. i 3. etg kr 4 490 000
Omkostninger kr        7 470
Tinglysing+innbet sameie kr        2 956
Totalpris inkl. omk. kr 4 500 426
Totalpris

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses
ett pantedokument og at eiendommen selges
til prisantydning

Omkostninger

1. Dokumentavgift til staten 2,5 % av andel
tomteverdi  kr 7 470,-.
2. Tinglysingsgebyr for skjøte kr 525
3. Tinglysingsgebyr for hvert pantedok. kr 525
5. Attestgebyr for hvert pantedokument kr 206
6. Førstegangs innbetaling til sameiet kr 1700
Sum omkostninger kr 10 426.

Attestgebyr kan variere mellom kr 172 og kr
250 avhengig av bestillingsform. Det tas
forbehold om endringer i avgifter og gebyrer.

Felleskostnader / Felleskostnader inkluderer

Kr 1.429,-pr. mnd. Felleskostnader inkluderer
felles forsikring, felles strøm,
forretningsførsel, drift av heis, TVgrunnpakke
og internett.

Beløpet gjelder første driftsår, er opplyst av
forretningsfører, og avhenger av de avtaler
som sameiet til enhver tid har inngått.

Offentlige/Kommunale avgifter

Kommunale avgifter fastsettes etter at boligen
er ferdigstilt og blir fakturert eier direkte.
Kommunen hadde ikke kommunale avgifter
klar for disse leilighetene når salgsoppgaven
ble laget. Kjøper plikter å betale avgifter fra
overtagelsen.

Forretningsfører

BOB er forretningsfører for sameiet. Se vedlagt
innkalling til konstituerende sameiemøte.

Areal

BRA/P-rom.: ca. 84 kvm/80 kvm

Arealene er oppmålt av BOB
Eiendomsutvikling AS på grunnlag av
takstbransjens rettledning for arealmåling,
senest revidert 2015.  Hva som defineres som
primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-
ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i
bruk når eiendommen selges, selv om enkelte
rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens
bruk.

Antall soverom

2

Se for øvrig informasjon under punktet
«areal», og eventuell kommentar under
«innhold».

Eierform

Eier

Boligtype

Prosjektert leilighet - nybygg
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Informasjon om eiendommen

Etasje

Ledige leiligheter i 3. og 4. etasje

Parkering

I Damsgårdsundet skal all parkering skje
innendørs. Det vil bli parkering i ulike felles
parkeringsanlegg. Kjøpere av leilighet i Viken
Amfi vil få mulighet til å kjøpe andel i et av
parkeringsanleggene i Damsgårdssundet
samtidig med kjøp av leilighet.

Parkeringsanleggene seksjoneres som
næringsseksjon og organiseres som eget
sameie. Hvis man kjøper èn parkeringsplass
vil man eie èn andel av seksjonen
(parkeringsanlegget). Man vil ikke eie en
spesifikk plass. Det vil i fremtiden bli opp til
styret i sameie å tildele parkeringsplasser.

I noen av parkeringsanleggene er det
halvautomatisk parkeringsanlegg. Det vil si at
man kan parkere inntil 3 biler i høyden, på
hver sin egen plattform. Vi oppfordrer alle
som vil kjøpe parkeringsplass i
Damsgårdssundet om å gjøre seg kjent med det
anlegget man ønsker å kjøper plass i, før
endelig avtale inngås.

Det blir inngått egen kjøpekontrakt for kjøp av
andel i parkeringsanlegg i Damsgårdssundet.

Sameiets eiendom

Gnr. 158, bnr. 62 i Bergen kommune

Tomteareal er ca.3555 kvm på eiet tomt.

Tomten disponeres av seksjonseierne iht.
seksjoneringsbegjæring / sameievedtekter.

Sameiebrøk

 85/8994

Byggeår

Ferdigstilt mai 2016

Innhold

4. etg.: Vindfang/entrè, stue med åpen
kjøkkenløsning, 2 soverom, baderom og
innvendig bod. Utgang til balkong eller
terrasse og hage fra stuen.

Ekstern sportsbod på ca 5 kvm.

Standard

Ny og meget tiltalende 3-roms leilighet
beliggende i 3 eller 4. etasje. Tilkomst til
leilighet fra svalgang eller fra fellesareal.
Glasstak over inngangspartiet i 4. etasje

Leilighetene har meget god standard med
hvitoljet matt trestavs eikeparkett på gulv,
slette lysmalte vegger og og listefritt mot tak.
Spotter i tak i entrè/gang og på bad.

Det er en godt utnyttet planløsning med en
romslig entrè/gang hvor det er plass til
oppbevaring av klær og sko.  Fra gangen er det
videre inngang til alle leilighetens rom.

Stuen har åpen kjøkkenløsning og er romslig.
God planløsning hvor det er plass til både
sofagruppe og stort spisebord samt øvrig
møblement. Det er store vinduer som gir godt
med lys samt utsikt ut mot sjøen. Fra stuen er
det utgang til balkong hvor deler av balkongen
er overbygget med glasstak.

Kjøkkenet er fra HTH  og har godt med både
skapplass og benkeplass. Her er integrerte
hvitevarer fra Siemens; induksjonstopp,
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Informasjon om eiendommen

stekeovn samt stillegående oppvaskmaskin.
Det er montert spotter under overskapene som
gir godt arbeidslys.

Badet er helfliset med mørk grå fliser på gulv
og store hvite fliser på vegg. God størrelse på
badet som har baderomsmøblement, speil med
lys, vegghengt toalett samt dusj. Det er
vannbåren varme i gulvet samt opplegg for
vaskesøyle med både tørketrommel og
vaskemaskin.

Leiligheten har to soverom. På
hovedsoverommet er det god plass til
dobbeltseng, garderobeskap og øvrig
møblement. Det leveres totalt 3 meter med
hvite garderobeskap.

På soverom 2 er det plass til seng,
garderobeskap og for eksempel skrivebord.
God størrelse også på dette soverommet. Begge
soverommene har vinduer ut mot svalgang.

I den innvendige boden er
ventilasjonsanlegget, sikringsskapet samt
skapet for tv- og internett.

Sportsboden er på ca. 5 kvm og ligger et annet
sted i bygget på plan 2,5.

Leiligheten har balansert ventilasjon med
varmegjenvinning, samt sprinkleranlegg med
synlige sprinklerhoder.

Hvitevarer eller brunevarer medfølger ikke i
handelen med mindre det tydelig fremgår av
salgsoppgaven. Dette avviker fra bransjens
tilbehørsliste.

Beliggenhet

I BOB sin filosofi for Damsgårdssundet har vi
lagt til rette for at dette skal bli en levende og

vital bydel, med butikker, kaféer og annet
næringsliv. Her skal du kunne leve et aktivt
liv. Damsgårdssundet er en del av Bergens
historie, med særpreg og identitet. Nå skaper
BOB liv i de gamle teglsteinsbyggene,
samtidig som de skaper en helt ny bydel. Når
du flytter inn i Viken Amfi kommer du til en
levende bydel!

Den nye gang- og sykkelbroen Småpudden har
knyttet Damsgårdssundet til sentrum. Nå er BI
og Universitetet kun minutter unna, og
Torgallmenningen når du med en kort
spasertur.

Viken Amfi kjennetegnes av den unike
amfitrappen som går fra gårdsrommet og ned
til havnepromenaden. Den kan gi
assosiasjoner til mer berømte trapper andre
steder i verden! Amfitrappen innbyr til å sitte
ned og nyte utsikten over fjorden og byen,
kanskje med en god bok? Her kan du følge
med på det som skjer på fjorden, om det er en
seilbåt på vei ut, eller en kajakkpadler på vei
inn.

I Viken Amfi er det flere takterrasser, med
storslått utsikt og flotte solforhold. Noen
tilrettelegges for hyggelig fellesskap med
naboene, for grilling og felles sammenkomster.
Mens andre utformes som bortgjemte perler,
hvor du kan nyte ettermiddagssolen i det
stille, med en kapp kaffe og dagens avis.

Adkomst

Fra Michael Krohns gate kjører man inn bak
DNB og ned i Damsgårdsveien. Viken Amfi
ligger på høyre hånd like etter DNB.

Byggemåte

Bygningen utføres med bærekonstruksjoner i



23Damsgårdsveien 37 Bygg B

Informasjon om eiendommen

plasstøpt betong, betongelementer og stål.
Etasjeskillere i bolig utføres med plasstøpt
betong.

Nyttig informasjon ved kjøp av brukt bolig

Boligen er helt ny.

Vi anbefaler likevel at du tar en grundig
gjennomgang av hele boligen, før du
bestemmer deg for å legge inn bud. Forhold
som er eller burde være oppdaget på en
visning, er normalt ikke en mangel.

Vi anbefaler at reklamasjon fremmes
umiddelbart etter at man oppdaget eller burde
oppdaget mangelen.

Brukstillatelse/
Ferdigattest

Det foreligger midlertidig brukstillatelse.

Oppvarming

Leilighetene varmes opp med miljøvennlig
fjernvarme, med individuell måling av både
vannbåren varme og varmt forbruksvann. Slik
at du har full kontroll med eget forbruk. Det
gir ofte lavere forbruk. Balansert ventilasjon
med varmegjenvinning sikrer godt inneklima,
og bidrar også til å redusere energiforbruket.

Internett- og TV-leverandør

Det er inngått avtale med Canal Digital om
levering av internett/kabel-TV. Dette koster kr.
458,- pr. mnd og er inkludert i felleskostnaden
på kr. 1.429,- pr. mnd.

Adgang til utleie

 Selveier leilighet som fritt kan leies ut.

Regulering

Reguleringsformål:  Blnadet
sentrumsformålPlanID 60920000.

Reguleringsplan vedtatt av Bergen bystyre
01.06.2011.

Plannavn: Årstad/Bergenhus. Gnr. 158 bnr 74
m.fl., Damsgårdssundet sør.

Kommer inn under Kommune(de)lplan(er) for
Årstad. KDP Puddefjorden-Damsgårdssundet
PlanID: 17330000. Kommune(del)plan(er)
under arbeid: Plannavn Bergen.
Kommuneplanens arealdel 2010-2021. PlanID
60910000

Reguleringsopplysninger kan sees hos megler.

Vei, vann og avløp

Tilknyttet offentlig anlegg.

Ligningsverdi

Er ikke fastsatt da boligen ikke er tatt i bruk.
Ligningsverdi blir normalt satt til  30% av
markedsverdi. Se www.skatteetaten.no for
nærmere informasjon
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Informasjon om eiendommen

Energimerking

Eier skal legge fram energiattest for kjøper før
avtale om salg av bygning blir inngått. Dersom
dette mangler ved avtaleinngåelse kan kjøper
innen ett år bestille energiattest for selgers
regning.
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Andre opplysninger

Visning

Ta kontakt med megler for privat visning.

Fellesvisninger blir annonsert på Internett,
blant annet eiendomsmegler1.no og finn.no.

Meglers rett til å stanse gjennomføring av en
handel

I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om
tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering
(Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å
gjennomføre legitimasjonskontroll.

Dette innebærer blant annet plikt for
meglerforetaket til å foreta kundekontroll av
begge parter i handelen, herunder plikt til å
foreta kontroll av reelle rettighetshavere der
kjøper (budgiver) opptrer på vegne av andre
enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper
skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom
kundekontroll ikke kan gjennomføres kan ikke
meglerforetaket bistå med gjennomføring av
handelen, herunder ikke foreta oppgjør.

Meglerforetaket er videre forpliktet til å
rapportere "mistenkelige transaksjoner" til
Økokrim. Med "mistenkelig transaksjon"
menes transaksjon som mistenkes å involvere
utbytte fra straffbar handling eller som skjer
som ledd i terrorfinansiering. Manglende
mulighet for kundekontroll kan også være et
forhold som gjør transaksjonen mistenkelig.

Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende mot
meglerforetaket som følge av at
meglerforetaket overholder sine plikter etter
Hvitvaskingsloven.

Budgivning

 Boligene selges til fast pris etter "førstemann
til mølla" prinsippet.

Overtakelse

Leiligheten er klar til overtagelse

Forkjøpsrett/godkjenning

Det er vedtektsbestemt forkjøpsrett ved
videresalg av leiligheten.

Eier

BOB EIENDOMSUTVIKLING AS

Heftelser og servitutter

Gnr. 158 bnr. 62

Dbnr. 910325 tinglyst 03.05.1908 Bestemmelse
om gjerde.Dbnr. 903254 tinglyst 22.02.1916
Erklæring/avtale. Skrivelse angående
regulering.Dbnr. 903255 tinglyst 06.06.1916
Bestemmelse om bebyggelse. Midlertidig
dispensasjon fra bygningsloven vedr.
oppføring av skur.Dbnr. 2069 tinglyst
11.03.1937 Erklæring / avtale. Bestemmelse
om bebyggelseDbnr. 2060 tinglyst 04.03.1948
Erklæring / avtale. Bestemmelse om kai.Dbnr.
464 tinglyst 17.01.1956 Bestemmelse om
vannledning. Dbnr. 10154 tinglyst 22.11.1958
Bestemmelse om bebyggelse
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Andre opplysninger

Kommunen har panterett som sikkerhet for
riktig betaling av kommunale avgifter og
eventuell eiendomsskatt. Sameiet har
panterett som sikkerhet for bl.a. riktig betaling
av fellesutgifter. I tillegg kan eiendommen ha
tinglyst panterett til sameie jf.
grunnboksutskrift. Ovennevnte panterett(er)
vil alltid følge eiendommen.

Andre relevante opplysninger

Felleskostnader for snr. 12, 13, 14, 17, 18 og
19:

Kr. 971,- + internett/TV kr. 485 = 1.429,-

Felleskostnader kan bli justert etter 1. driftsår.
Felleskostnadene skal blant annet dekke
forsikring av bygningene, lys og evt. varme i
fellesarealer, vask av fellesarealer,
vaktmestertjenester, forretningsførsel, drift av
heiser og andre driftskostnader. Kommunale
avgifter inngår ikke i fellesutgiftene.

Det er inngått avtale med Canal Digital om
grunnpakke på tv samt internett. En slik avtale
har normalt løpetid på 3-5 år og er bindende
for alle sameierne. Pakken kan oppgraderes
dersom det er behov og dette faktureres da
den enkelte.

Lovgrunnlag

Boligene selges etter bestemmelser i
Avhendingslova.

Finansiering

EiendomsMegler 1 setter deg gjerne i
forbindelse med en flink finansiell rådgiver i
SpareBank 1. Kontakt din megler om dette.
Meglerforetaket kan motta honorar ved
formidling av finansiering.

Forsikring

Som kjøper av bolig gjennom EiendomsMegler
1 tilbyr SpareBank 1 forsikring spesielt
gunstig forsikring. Din megler setter deg gjerne
i forbindelse med en god forsikringsrådgiver.

Verdivurdering

Vi tilbyr verdivurdering av boligen din
dersom du planlegger å selge. Verdivurdering
er en beregning av eiendommens reelle
markedsverdi, basert på solid erfaring og
kunnskap om eiendomsmarkedet der du bor.

Oppdragsansvarlig

Kari Berland
Avdelingsleder nybygg / Megler MNEF
Telefon: 410 73 038
E-post: prosjektbergen@em1.no
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Andre opplysninger
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Plantegninger
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Planløsning

Megler/selger tar ikke ansvar for evt. feil i plantegningen som er en illustrasjon.
Plantegninger er ikke i nøyaktig målestokk. Benevnelser på rom kan også avvike ift

lovbestemte rammekrav.
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Viken Amfi fra sjøsiden med
brygge og båtplasser utenfor
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Vedlegg
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Lokalkjentes vurderinger av nabolaget
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Steder av interesse i nærområdet
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Demografiske kjennetegn
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Kart





Bindende bud på eiendommen

 

Bud stort kr

Skriver kroner  00/100

(I tillegg kommer omkostninger iht. salgsoppgaven. Event. andel fellesgjeld kommer i tillegg.)

Eventuelle forbehold

Ønsket overtagelsesdato / Akseptfrist / Kl. :

Finansieringsplan

Lån i  v/  tlf.  kr

Lån i v/ tlf.  kr

Egenkapital i  v/ tlf.  kr

Jeg / vi ønsker finansieringstilbud fra SpareBank 1 ja nei

Undertegnede bekrefter med dette å ha lest salgsoppgaven med tilhørende vedlegg samt å ha besiktiget eiendommen. Budet er avgitt iht. de avtalebetingelser 
som fremgår av salgsoppgaven. Undertegnede er kjent med forbrukerinformasjon om budgivning. Budgiverne samtykker i at hver av partene forplikter  
hverandre i forbindelse med endring/inngivelse av bud og/eller vilkår. EM1 anbefaler bruk av Gi Bud-funksjonen som er tilgjengelig på Finn.no og EM1.no.  
Alternativt kan budskjemaet printes, fylles ut, signeres, leveres eller skannes og sendes pr. e-post til megler eller meglerkontoret. Du må samtidig ringe 
megler og forsikre deg om at han har mottatt budet.

Budgiver 1  Budgiver 2

Navn   Navn

Personnr.  -  Personnr.  -

Tlf. Mobil  Tlf. Mobil

E-post   E-post

Adresse   Adresse

Postadr.   Postadr.

Sted  Dato  Sted Dato

Underskrift   Underskrift

Budgiver 1: Kopi av gyldig legitimasjon (f.eks. førerkort) Budgiver 2: Kopi av gyldig legitimasjon (f.eks. førerkort) 

Budskjema
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Sist oppdatert med virkning fra 1. januar 2014, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften. 

Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglings-

gruppen, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Norges Eiendoms meglerforbund, på grunnlag av blant annet forskrift om 

eiendomsmegling § 6–3 og § 6–4.

Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som forbruker myndighetene og organisasjonene anbefaler benyttet ved 

budgivning på eiendommen. Avslutningsvis gis også en kort oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning. 

Før det legges inn bud på eiendommen oppfordres budgiver til å sette seg inn i all relevant informasjon om eiendommen, 

herunder eventuell salgsoppgave og teknisk rapport med vedlegg.

GJENNOMFØRING AV BUDGIVNING:

1.  På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eiendommen, herunder om relevante forbehold.

2.  Alle bud skal inngis skriftlig til megler, som formidler disse videre til oppdragsgiver. Kravet til skriftlighet gjelder 

også budforhøyelser og motbud, aksept eller avslag fra selger. Før formidling av bud til oppdragsgiver skal megler 

innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere 

som benytter e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Med skriftlige bud menes også elektroniske 

meldinger som e-post og SMS når informasjonen i disse er tilgjengelig også for ettertiden.

3 Et bud bør inneholde eiendommens adresse (eventuelt gnr/bnr), kjøpesum, budgivers kontaktinformasjon, 

fi nansieringsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold som for eksempel usikker fi nansiering, 

salg av nåværende bolig ol. Normalt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert før for beholdet er avklart.

Konferer gjerne med megler før bud avgis.

4.  Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av bud runden. I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver 

er forbruker) skal megleren ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste 

annonserte visning. Etter denne fristen bør budgivere ikke sette en kortere akseptfrist enn at megler har mulighet til, 

så langt det er nødvendig, å orientere oppdragsgiver, budgivere og øvrige interessenter om bud og forbehold. 

 Det bør ikke gis bud som diskriminerer eller utelukker andre budgivere. Dersom bud inngis med en frist som 

åpenbart er for kort til at megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig måte som sikrer oppdragsgiver og 

interessenter et tilstrekkelig grunnlag for sine handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver å stille slik frist.

5. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor oppdragsgiveren, når budet er gitt innenfor 

fristene i punkt 4.

6.  Megleren skal så langt det er nødvendig og mulig holde budgiverne skriftlig orientert om nye og høyere bud og 

eventuelle forbehold. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgivere at budene deres er 

mottatt.

7. Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en 

budgiver krevekopi av budjournalen i anonymisert form.

8.  Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand. 

Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig.

VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD:

1.  Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom.

2.  Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet innholdet i budet til selger (slik at selger har fått 

kunnskap om budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da bindende for budgiver frem til akseptfristens 

utløp, med mindre budet før denne tid avslås av selger eller budgiver får melding om at eiendommen er solgt 

til en annen (man bør derfor ikke gi bud på fl ere eiendommer samtidig dersom man ikke ønsker å kjøpe fl ere 

enn en eiendom).

3.  Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste 

bud.

4.  Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende 

avtale.

 5.  Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte «motbud»), avtalerettslig er et bindende tilbud som 

medfører at det foreligger en avtale om salg av eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper.

Forbrukerinformasjon om budgivning
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Oppsummering av eiendommen

BERGEN SENTRUM
Damsgårdsveien 37

Prisantydning kr          4 490 000
Omkostninger kr               10 406
Totalpris inkl. omk. kr 4 500 426
Felleskostnader kr  1 429

Areal

BRA/P-rom. ca. 84/80 kvm.

Antall soverom

2

Eierform

Selveier

Kontakt

Kari Berland
Avdelingsleder nybygg / Megler
MNEF
Telefon 410 73 038
kari.berland@em1.no

Sissel Brattfjord
Jurist / Megler MNEF, nybygg
Telefon 482 23 642
sissel.brattfjord@em1.no






