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ENEBOLIGENE SETT FRA HAGEN · Bildene er illustrasjoner. Avvik vil forekomme.

To eksklusive eneboliger
i Stuertvegen 24
TOPPEN AV LYKKE, PÅ TOPPEN AV ØYA
For oss er det et høydepunkt når vi skal selge to av Tromsøs sannsynligvis mest attraktive
eneboliger. To flotte og moderne arkitekttegnede funkishus står klare til innflytting øverst i
Stuertvegen på Mortensnes.
Begge husene har 3-roms leilighet med egen inngang i underetasjen. Om du ikke vil bruke den selv
kan den gi gode leieinntekter. Hoveddelen består av tre soverom, stue / kjøkken og gjesterom /
TV-stue, bad, WC samt flere boder. Begge eneboligene har hver sin store og romslige vestvendte
veranda med en utsikt de fleste bare kan drømme om. På nedsiden av husene ligger en uforstyrret
plen der store og små kan boltre seg i trygge omgivelser.
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Kjærlighet
til detaljene
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Bohem eller
minimalist?
La din stil forme ditt nye hjem. Mange har vært

hjem. De flotte eneboligene i Stuertvegen 24

på visning i en bolig og tenkt over hvor fint det

kan tilpasses din stil. Slik at du får det som du

kan bli hvis bare man bytter ut flisene på badet.

alltid har drømt om. Vi synes nemlig at du for-

Hvis bare man renoverer kjøkkenet. Hvis bare

tjener å få det slik du vil i ditt nye hjem. Fordi et

det hadde vært større skap på soverommet.

godt hjem er ikke bare et sted du skal bo, men

I Stuertvegen 24 er det ikke noe som heter

også leve. Derfor inviterer vi deg til å være med

hvis bare.

på å velge ut materialer og løsninger innvendig.
Kjøper har anledning til å bestille endringer
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GJØR HUSET TIL DITT HJEM

utover hovedentreprenørens alternativer mot

La din egen stil skape rammen om ditt nye

tillegg i pris. Kjøper kan ikke kreve endringer

som utgjør mer enn 15% av avtalt kjøpesum.

som beskrevet under kapittelet om «Leveranse-

Endringene må meldes til selger innen 14 dager

beskrivelse». Ønsker om endringer må meldes

etter salgsstart.

snarest mulig, og senest innen 14 dager
etter salgsstart.

HVA KAN ENDRES?
Du kan be om å få utført endringer på mye
av det innvendige, som ikke påvirker konstruksjonen eller arkitekturen. For eksempel farge på
vegg, listverk, lys, kjøkkeninnredning, garderobe
og ildsted. Husene leveres i utgangspunktet
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STUERTVEGEN · Bildene er illustrasjoner. Avvik vil forekomme.

Beliggenhet.
Beliggenhet.
Beliggenhet.
Alle veier fører ikke til Rom, men til Stuert

gjennomført av den danske eiendomsmegler-

vegen. Her, øverst på Mortensnes, er det kort

kjeden Danbolig viste barnevennlig område var

vei til UiT / UNN, marka, shopping og byliv.

den viktigste beliggenhetsfaktoren. At hjemmet
ligger i et rolig område kom også høyt opp. Vår

BELIGGENHET BETYR ALT

erfaring er at de samme kvalitetene er viktig for

Undersøkelser viser at beliggenhet er viktig.

oss i Tromsø.

Det overrasker ingen. Det har mye å si for

10

livskvalitet og ikke minst hvor mye boligen

AKTIV FRITID

din kan bli verdt. For det kan jo hende du skal

Vi vet også at mange tromsøværinger er glade

selge den igjen en dag. En familieundersøkelse

i marka. Stuertvegen ligger kun 5 minutters

gange fra lysløypa, som innbyr til spreke stavtak og deilige joggeturer med frisk luft i nesen.
Nabolaget er veletablert med eneboliger og
nærhet til lekeplasser og friområder for barna.
Fløyahallen, Skarphallen, Ishallen og Tromsøhallen ligger bare en kort gå- eller sykkeltur unna.
SKOLER
Det er et godt tilbud med barne- og ungdomsskole i nærheten. Området sokner til
Mortensnes barneskole og Langnes ungdoms
skole. For de minste barna er det mange
barnehager i nærheten av Stuertvegen,
både private og offentlige.
NÆRT JOBB
Bor du på Mortensnes og jobber i Tromsø vil du
sannsynligvis ha kort vei til jobben. UNN / UiT
ligger bare et kvarters gange fra Stuertvegen.
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KJØKKEN · Bildene er illustrasjoner. Avvik vil forekomme.

Kjærlighet
til detaljene
Du merker det med det samme. Første gangen

INTERIØR

du setter nøkkelen i døra. De rette linjene.

Kjøkkenet leveres av HTH, og lever opp til

Glassflatene som reflekterer lyset. Det høyreiste

kravene om et moderne liv. Kvalitetene, detal-

bygget som strekker seg ut mot kanten, og

jene og det lekre designet gjør kjøkkenet til

blottstiller et smil over tre etasjer. De arkitekt-

et deilig sted å lage de mest smakfulle retter.

tegnede eneboligene overlater ingenting

Når mørket senker seg og nordlyset leker over

til tilfeldighetene.

himmelen, signeres kvelden av den lekre Jøtul
ovnen sentralt plassert i stua.
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Husene er utformet med en moderne
arkitektur med rene linjer og en knapp
og presis detaljering. Tomtens store kvalitet er utsikt og kvelddsol fra vest, og alle
boligene, både hovedbolig og utleiedel
tar del i denne.
— Øyvind Tufto, siv.ark MNAL
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Leveransebeskrivelse
AREALER

VEGGER

Se plantegninger for spesifisering/måling av

Lettvegger er bygget av bindingsverk med

arealer. Balkonger/platt/utearealer osv er ikke

7cm isolasjon og 13mm standard gipsplater

medregnet i arealer (så fremt dette ikke er

som sparkles, strimles og males 2 strøk. Våtrom

spesifisert).

leveres med godkjente membranplater, som
underlag for flislegging.

YTTERVEGGER
Plan 1 og 2 og frontvegg i u-etg. med bindings-

TAKVERK

verk i 48x148 og lektret på innvendig side med

Takverk av bærende stålprofiler som er med

48x48, isolert med 15+5cm isolasjon. Vegger

fuktsperre, isolasjon og tekket med folietekking.

kledd innvendig med et lag 13mm gipsplate

Taksluk med lokalt fall til sluk. Synlige lufte

med fuktsperre plassert mellom stav og

hatter på tak. Innvendig del av tak med

utlektring. Utvendig kledt med gipsplater(gu),

lekter og ett lag 13mm gipsplate.

vindsperre, utlektring og 19mm kledningsbord.
Vegg mot vest med ekstra utlektring for skjult

VINDUER

screen. Utvendig kledning stående dobbelfalset

Leveres med 2-lags super energispareglass.

panel, 19x148 skygge rett kant med spor. Noen

Vinduer er med trekarm, hvitmalte innvendig

veggfelt med fasadeplater.

og med aluminiumsbeslag utvendig. Innvendige
foringer leveres hvitmalt og med hvitmalt

Grunnmur av plass-støpt betong med ferdig

karmlist (gerikt) med synlig innfesting.

isolerte forskallingselementer, lektret innvendig
side med 48x48 isolert med 5 cm isolasjon.

DØRER

Vegger kledd innvendig med et lag 13mm

Ytterdør leveres som tett dør uten glass, i

gipsplate. Utvendig pusset.

slett malt utførelse med malt karm. Innerdører
leveres som massivdører i lys trefinér med malt

ETASJESKILLERE

karm. Boddør i tett, malt utførelse. Standard

Etasjeskille mellom u-etg. og plan 1 av I-tre-

blanke vridere og låskasse på alle dører.

bjelker med 22 mm sponplater, 1 lag golvgips,
silencio-plate og parkett. 200 mm isolasjon.

GULV

Etasjeskille mellom plan 1 og 2 av I-trebjelker,

Det leveres 1-stavs eikeparkett, hvitpigmentert,

delvis isolert, 22 mm sponplater og parkett.

i alle rom utenom bad og vindfang i hovedleilig-

Vindfang med flis på gulv. Våtrom med fliser.

het. I utleieleilighet leveres 3-stavs eikeparkett

Himlinger med lekter og 1 lag standard malt

i hvitpigmentert utførelse. Badegulv med fliser.

gips. Himling i utleieleilighet i u-etg. leveres

Badegulv i utleiedel samt gulv i alle vaskerom

med lydbøyler og 2 lag 13mm gipsplater for

og wc i plan 2 leveres med 10x10 cm mørk grå.

ekstra lyddemping. Malt taklist i u-etg.

Gulv i bad med lokalt fall til sluk. Vindfang med
grå fliser 60x60cm. Varmekabler i gulv som

Dekke i carport er av betong på

er fliselagt.

trykkfast isolasjon.
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TRAPP

toppstrøk innen 1-2 år (inngår ikke i leveranse).

Innvendige trapper i trevirke med hvitmalte
vanger, massive eiketrinn i pigmentert utførelse

FLISEARBEID

tilpasset parkett, rekkverk med laminert glass

Gulv i bad leveres med fliser Concrete Ceniza

og pigmentert eik.

45x45cm. I dusjsone leveres mosaikk Ceniza
Mos 5x5cm. Vegger i bad med Concrete

LISTVERK

Ceniza 20x50cm. Badegulv i underetg., samt

Gulv; Alle gulv (unntatt våtrom) listes med

alle vaskerom med fliser 10x10cm mørk grå.

golvlist 15x40mm i malt utførelse. Vinduer og

Designrist til sluk. Vegger i bad underetg. med

dører listes med gerikt 15x40mm slettkant hvit.

fliser 20x40cm hvit. Aluminium list på utven-

Himling leveres listefri i plan 2 og 3 og med

dige hjørner.

taklist 15x40mm hvit i underetg., med unntak
av våtrom med veggfliser, som fuges. Alt list-

Godkjente membranplater på vegger som

verk leveres hvitmalt og med synlig innfesting

underlag for flislegging. Smøremembran på

(ferdig behandlet fra fabrikk).

gulv og vegger våtsoner bad, samt gulv vaskerom (der vaskerom er inntegnet). Gulv i gang

MALERARBEID

med 60x60cm grå fliser.

Alle innvendige vegger (unntatt bad) behandles med sparkling og 2 strøk maling, i hvit slett

SANITÆR INSTALLASJON

overflate. Noen vegger med kontrastfarge.

Generelt

Listverk er hvitmalt fra fabrikk og med synlig

Installasjon som vannskadesikkert rør-i-rør med

innfesting. Vinduer er behandlet fra fabrikk

sentral/skap i hver boenhet. Vann og avløp til

som hvit innvendig og med beslag utvendig.

vaskemaskin. 300 liters varmtvannsbereder i

Foringer til vinduer og dører leveres i hvit

bod/vaskerom. Til leilighet i u-etg. leveres 200

utførelse. Vegger og tak i vaskerom samt tak

ltr. bereder. Utvendig bakkekran. Utvendig

i bad, males med våtromsmaling. Utvendig

frostfri tappekran i carport.

kledning er grunnet og malt ett mellomstrøk i
16

grå farge fra fabrikk. Det anbefales påføring av

Kjøkken

ELEKTRO INSTALLASJON

Kjøkkenbatteri (design type) med avsteng

Generelt komplett elektrisk installasjon:

for oppvaskmaskin (inklusiv montering av
oppvaskmaskin).

Innfelte spotter (med dimmer) i hvit stål i gang,
soverom, bad, stue og kjøkken. Alle spotter

Hovedbad

leveres som LED. Standard lysbeslag i boder/

Baderomsinnredning 120cm hvit med 2

vaskerom. LED-spotter med dimmer under

skuffer, helstøpt servant (1 vask). 120 speil med

overskap i kjøkken. Stikkontakt over kjøkken-

integrerte LED-lys og stikk. Geberit Monolith

benk. Stikkontakter er doble. Komfyrvakt på

cisterne med hvitt glass, toalett med soft-close

kjøkken. Takpunkt med dimmer for lys over

sete type Duravit Starck 3, eller tilsvarende.

kjøkkenbord (lyskilde ikke inkludert). Gulvvarme

Servantbatteri (design type). Rette heve-senk

i baderom, vaskerom, vindfang og gang 1.etg.

dusjvegger av glass, som kan slås inn mot vegg

med el termostat (fliselagte golv). Speil på bad

og er ikke 100% tett. Rainshower dusjsett

med integrert stikk og LED-lys. Røropplegg

med garnityr.

for TV inngår i stue (kabler trekt, mangler
kontakter som leveres av signalleverandør).

WC plan 2

Skap for svakstrøm/signalleverandør. Varme

Baderomsinnredning 60cm hvit høyglans,

panel på vegg i soverom.

speilskap 60cm, Geberit Monolith cisterne
med hvitt glass, toalett med soft-close sete.
Vaskerom/bod
Kran- og avløpstrakt for vaskemaskin,
300 ltr. varmtvannsbereder.
Bad bileilighet
Baderomsinnredning 60cm sort høyglans,
speilskap 60cm, Geberit Monolith cisterne med
sort glass, toalett med soft-close sete. Rette
heve-senk dusjvegger av glass, som kan slås
inn mot vegg og er ikke 100% tett.
Vaskerom bileilighet
Kran- og avløpstrakt for vaskemaskin,
200 ltr. varmtvannsbereder.
Kjøkken bileilighet
Kjøkkenbatteri med avsteng for oppvaskmaskin
(inklusiv montering av oppvaskmaskin).
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Brannvarslere i hver etg. LED-spotter (6 stk) i

BRANNVERNEUTSTYR

utvendig himling carport. Utelys ved balkong-

Til hver bolig leveres 2 stk. 6 kg pulverapparat

dører med opp/ned LED-lys. Utelys er tilkoblet

samt 1 røykvarsler til hver etasje. Røykvarslere

lyssensor for felles styring. 1 stk utvendig stik�-

er seriekoplet. Pulverapparat monteres av

kontakt plassert i carport, terrasser og i utebod.

kjøper, dersom ikke annet er avtalt.

Elektrisk styring av utvendig screen på vinduer i
fasade mot vest, med sol- og vindsensor.

SOLAVSKJERMING
Integrert screen (duk) med fjernstyring og sol-

KJØKKEN- OG GARDEROBEINNREDNING

og vindsensor, leveres på vinduer mot vest.

Kjøkkeninnredning
Leveres av HTH, type Athena hvit, dempet luk-

TERRASSER

king på skuffer og skap. Benkeplate i laminat.

Bygges etter plan- og fasadetegninger.

Oppvaskbenken med nedfelt oppvaskkum av

Terrasser plan 2 som tett dekke med tremme

rustfritt stål. Omfang i henhold til tegning.

gulv 28x120mm. Rekkverk i tett integrert
utførelse som kledning. Markterrasse ved

Hvitevarer på kjøkken er medtatt som integrert;

inngang til utleieleilighet. Møbler og

Stekeovn, induksjon komfyrtopp, kjøleskap,

beplanting på terrasser er ikke medtatt.

oppvaskmaskin, kaffemaskin og vinskap.
Hvitevarer er av god kvalitet i kjent merke.

RADON

Til bileilighet leveres kjøkken i hvit glatt

Det legges radonsperre i gulv mot grunnen.

utførelse i henhold til tegning, med

Området har etter temakart i Kommuneplanens

integrerte hvitevarer.

Arealdel 2007-2018 de laveste verdier
mht. radoninnhold.

Garderobeskap
Garderobeskap til verdi av kr. 30.000 er

UTEBODER

medtatt i leveransen. Tilpasses før levering

Bygges ved carport i uisolert utførelse.

og montering.
CARPORT
VENTILASJON

Det bygges carport etter tegninger. Lys og

Balansert ventilasjon med varmegjenvinning

stikk. Utvendig frostfri tappekran. Carport kan

leveres. Aggregat plasseres i bod. Det leveres

ikke endres til lukket garasje, en betingelse i

separat anlegg til utleieleilighet, med noen

byggetillatelsen fra Tromsø kommune.

synlige innkassede rør under tak.
UTEAREAL
PIPE/ILDSTED

Terreng planeres og tilsåes med plenfrø,

Stålpipe Jøtul eller tilsvarende, på stue. Ildsted

komplett plen leveres ikke. Adkomst til eien-

med glass 3 sider type Jøtul F373 og glassplate

dommen med asfalt, gulv i carport med ru

mot gulv er inkludert.

betong som overflate. Det leveres med postkasser. Nummerskilt på boliger.
Dersom årstiden medfører at uteareal blir
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forsinket så vil arbeidet utføres påfølgende

KJELLERLEILIGHET · Bildene er illustrasjoner. Avvik vil forekomme.

sommer, uten at dette gir grunnlag for delvis

TEKNISK FORSKRIFT

tilbakeholdelse av kjøpesum.

Leveranse følger TEK -10

KVALITET PÅ LEVERANSE

RENGJØRING

Utførelse etter toleransekrav i NS 3420, siste

Det ryddes innvendig og utvendig for alt

revidering (utgave 3) og byggforsk 520.008.

byggavfall. Byggvask foretas før overlevering.

Utførelsen følger «normal» toleranse etter

Ettervask må påregnes av kjøper.

standarden. Eventuelle målinger av toleranse
skal utføres når boligen er ny og før møblering.

GENERELT

Det gjøres spesielt oppmerksom på at tre er et

Totalentreprenør forbeholder seg retten til

levende materiale som påvirkes av temperatur

å foreta forandringer i materialvalg, valg av

og fuktighet, noe som kan medføre enkelte

leverandører og konstruksjon, forutsatt at

sprekkdannelser det første året (typisk i hjørner

opprinnelig funksjon og kvalitet opprettholdes.

og overgang mellom vegg/himling), uten at

Ved spesielle ønsker bes kjøper kontakte

dette er en reklamasjon på utført arbeid.

totalentreprenør, utbygger.
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Salgsoppgave
SELGER/UTBYGGER

PRIS

Total Prosjekt AS

Se prisliste for detaljerte priser på hver bolig.

Org.nr.: 880930532

Boligene selges med vanlig budrunde. Selger
forbeholder seg retten til å endre kjøpesum

BESKRIVELSE AV PROSJEKTET/

på usolgt bolig.

UTBYGGINGSOMRÅDET
Stuertvegen 24 a/b består av to boliger hvor

OPPGJØRSANSVARLIG

begge har 3-roms leilighet i hele underetasjen.

Barentz Advokat AS v/Adv Tomas Norager
Haugan vil forestå alt av oppgjør og tinglysning.

ADKOMST
Innkjøring fra Tverrforbindelsen (Erling Kjeld-

OMKOSTNINGER

sens veg) mot Mortensnes inn på Dramsvegen.

Som en del av det samlede vederlaget skal

Deretter sving til venstre inn på Matrosvegen

kjøper i tillegg til kjøpesummen betale følgende

og så til høyre inn på Stuertvegen. Det er satt

omkostninger:

opp visningsskilt utefor husene.

·· Dokumentavgift, 2,5 % av tomteverdi.
·· Tinglysingsgebyr skjøte p.t. kr 525,- pr enhet.

TOMTEN
Eiet tomt. Utendørs arealer rundt bolig vil

·· Tinglysingsgebyr pantedokument p.t.
kr 727,- pr enhet.

ellers bli opparbeidet med stedlige masser
og det vil bli plen mellom boligene og mot

FORSIKRING

nabo. Det er bygd platting på ca 3 meter foran

Frem til overtakelsen er eiendommen forsikret

leilighet i underetasjen. Foran boligene vil det

av utbygger. Etter overtakelsen vil kjøper måtte

bli asfaltert, og det vil bli gruslagt adkomst

forsikre eiendommen. Hver enkelt må sørge for

på siden av husene ned til leilighetene.

forsikring før overtakelse.

NB: Begge naboer skal bygge carport
mot Stuertvegen 24.

KOMMUNALE AVGIFTER OG LIGNINGSVERDI
Ligningsverdi og kommunale avgifter fastsettes

REGULERING

av ligningskontor og kommune etter

Reguleringsbestemmelser kan fås utlevert hos

ferdigstillelse.

salgsansvarlig. Vi oppfordrer interessenter til
å gjøre seg kjent med disse.

KABEL-TV OG INTERNETT
Begge husene leveres med tilgang til kabel-TV

BETALINGSBETINGELSER

og Internett. Leverandør er i skrivende stund

Kjøper er innforstått med at tilfredsstillende

ikke valgt.

finansieringsbekreftelse for hele kjøpesummen
skal forelegges salgsansvarlig når avtale om

OVERTAKELSE

kjøp inngås, og at disse opplysningene kan bli

Dersom det oppstår forsinkelse som berettiger

videre formidlet til utbyggers byggelånsbank.

dagmulkt, så skal dette beregnes etter 24 mnd

Hvis nåværende bolig skal benyttes helt eller

fra sletting av selgers forbehold.

delvis til finansiering av kjøpet kan denne
stilles som sikkerhet.
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Endelig fastsettelse av nøyaktig overtagelses-

overta eller holde tilbake penger av oppgjøret.

tidspunkt vil ikke være avklart før utsendelse
av innkalling til overtagelsesforretning som

HEFTELSER/SERVITUTTER

sendes ut senest 4 uker før forretningen skal

Ingen økonomiske heftelser følger eiendommen

avholdes. Overtakelse kan tidligst skje når det

ved salg.

foreligger ferdigattest/midlertidig brukstillatelse, samt overtagelsesprotokoll signert av

Servitutter som ikke skal gjelde denne eien-

begge parter som bekrefter at overtagelse har

dommen vil bli forsøkt slettet. Fra hovedbølet

funnet sted. En forutsetning for at overtagelse

som eiendommen er fradelt fra, kan det være

skal kunne finne sted er at fullt oppgjør inklusiv

tinglyst servitutter som erklæringer/avtaler.

omkostninger er bekreftet mottatt på oppgjørs

Dog har selger opplyst at han ikke har kjenn-

advokats klientkonto.

skap til slike erklæringer/avtaler som har
innvirkning på denne eiendommen. Kjøper

Det er ulovlig å ta boligen i bruk uten ferdig

aksepterer at det på eiendommen kan påheftes

attest / midlertidig brukstillatelse. Kjøper har

servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd

heller ingen plikt til å overta eller innbetale

av offentlig myndighet og drift og vedlikehold

oppgjør uten at ferdigattest / midlertidig

av energi/nettverk.

brukstillatelse foreligger. Kjøpesummen vil bli
stående på meglers klientkonto inntil nødven-

GENERELLE FORUTSETNINGER

dige formaliteter er på plass.

Avtale anses inngått når kjøper har levert
salgsansvarlig skriftlig bindende bud på kjøp

Boligen skal leveres i bygg rengjort stand,

og aksept er meddelt. Kjøpsbetingelsene utgjør,

kjøper må påregne vasking av boligen.

sammen med leveransebeskrivelse og skriftlige
opplysninger i prospekt/brosjyremateriell, de
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UTOMHUS AREALER

samlede avtalevilkårene for kjøp av den aktuelle

Utomhus arealer vil bli endelig utført når begge

boligen. Kjøper og selger vil senere inngå

boligene er overlevert og årstid tillater det.

fullstendig kjøpekontrakt med endelige vedlegg

Dette gir ikke kjøper adgang til å nekte å

inkl. tegninger.

Inneholder kontrakts dokumentene bestemmel-

investor, eller når boligen er ferdigstilt. I slike

ser som strider mot hverandre, gjelder yngre

tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov

bestemmelser foran eldre, spesielle foran gene-

om avhending av fast eiendom av 3.juli 1992

relle, og bestemmelser utarbeidet særskilt for

nr. 93. Selger kan likevel velge å selge etter

handelen, foran standardiserte bestemmelser.

Bustadoppføringslova. Avhendingsloven er

Kjøper gjøres oppmerksom på at alle skisser,

ufravikelig ved forbrukerkjøp av nyoppført bolig

frihånds- og oversiktstegninger i perspektiv,

som ikke har vært brukt som bolig i mer enn ett

fotos, annonser, bilder og planer er foreløpige

år på avtaletidspunktet, dersom selger har gjort

og utformet for å illustrere prosjektet. Slike

avtalen som ledd i næringsvirksomhet.

tegninger, fotos, annonser, beskrivelser, mv.,
vil derfor inneholde detaljer - eksempelvis

EIERFORHOLD

beplantning, innredning, møbler, tekst og andre

Selveier. Enebolig med carport og utebod.

ting - som ikke nødvendigvis vil inngå i den
ferdige leveransen, og er ikke å anse som en

GARANTIER

del av avtalevilkårene for kjøpet. Slike avvik kan

Boligene blir solgt etter bustadoppføringslova.

ikke påberopes som mangel fra kjøpers side.

Etter bustadoppføringslova skal selger stille de
nødvendige garantier i samsvar med Bustads-

Ved forsinkelse kan kjøper ha krav på dagmulkt

oppføringslova §§ 12 og evt. 47. Garantien er

tilsvarende 0,75 promille av vederlaget i inntil
100 dager når det er eietomt.
KONTRAKTSVILKÅR
Avtaleforholdet er underlagt bestemmelsene i lov av 13. juni 1997 nr. 43 om avtaler
med forbruker om oppføring av ny bustad
(bustadoppføringslova). Bustadoppføringslova
bruker betegnelsen entreprenøren og for
brukeren, mens her brukes uttrykkene selger
og kjøper om de samme betegnelsene.
Bustadsoppføringslova sikrer kjøper rettigheter
som ikke kan innskrenkes i kjøpekontrakten,
jfr. Bustadoppføringslova § 3. Prosjektet retter
seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig
til eget bruk. Selger forbeholder seg retten til
å forkaste eller anta ethvert bud uten å måtte
begrunne dette. For øvrig kommer gjeldende
lovgivning til enhver tid til anvendelse.
Bustadsoppføringslova kommer ikke til
anvendelse der kjøper anses som profesjonell/
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BALKONG · Bildene er illustrasjoner. Avvik vil forekomme.

gjeldende i byggeperioden og frem til 5 år

LEVERANSEBESKRIVELSE

etter overtakelsen jfr. § 12. Garantien gjelder

Leveransebeskrivelsen skal angi hvilken teknisk

som sikkerhet både for selve boligen, og for

standard prosjektet leveres med. Dersom det

boligdelens fellesareal, utomhusareal, her-

ikke er tatt inn spesifiserte bestemmelser i

under ferdigstillelsen av disse. Garantien jfr.

kjøpekontrakten, gjelder følgende krav:

Bustadoppføringslova § 12 vil bli rekvirert
når selgers forbehold er løftet.

·· De tekniske løsninger skal tilfredsstille planog bygningslovgivningen, herunder kravene i
teknisk forskrift.

De aktuelle garantier nedtegnes i kontrakten
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·· Utført arbeid skal tilfredsstille avtalte

mellom kjøper og selger, og garantiene sendes

toleranseklasser i henhold til kontrakt. Om

av praktiske årsaker til oppgjørsadvokat på

ikke toleransekrav er avtalt i kontrakt vil

vegne av kjøper. Eventuelle mangler må varsles

krav til avvik være i henhold til normalkrav

til selger så snart som mulig etter at de er opp-

i standarden, jfr. Norsk Standard NS 3420-

daget, eller etter at det var mulig å oppdage

1:2008. Selger forbeholder seg retten til å

dem. Reklamasjonstiden er 5 år etter overtagel-

foreta endringer i materialvalg og konstruk-

sen, jfr. Bustadoppføringslova § 30.

sjonsløsninger, samt foreta tilpasninger

som er nødvendig etter hvert som tiltaket

TILLEGGS VEDERLAG/TILLEGGSFRIST

detaljprosjekteres uten forhåndsvarsel til

Selgeren skal skriftlig klargjøre for kjøperen de

kjøperne. Endringene skal ikke redusere

tidsmessige konsekvensene av de endringene

byggets eller boligens kvalitet eller vesentlig

eller tilleggsarbeidene kjøperen krever.

endre innholdet i prosjektet som sådan. Slike
endringer gir ikke rett til prisjustering fra

Kjøper kan kun endre til lagerførte produkter

noen av partene. Om det blir nødvendig å

pga. fremdrift i prosjektet.

gjennomføre vesentlige endringer ut over
de forannevnte bestemmelser, plikter selger

Dersom forbrukeren avbestiller før det er gitt

å varsle kjøper om endringene uten

igangsettingstillatelse betaler forbrukeren

ugrunnet opphold.

avbestillingsgebyr, jfr. Bustadoppføringslova
§ 54. Avbestillingsgebyret fastsettes til 5 % av

TILLEGG-/ ENDRINGSARBEIDER

total kontraktssum inkludert merverdiavgift.

Kjøpere har mulighet til å bestille endringer på

Dersom forbrukeren avbestiller etter at igang-

leveranse, men dette er i hovedsak begrenset

settingstillatelse er gitt, fastsettes selgerens

til overflater og innredninger siden konstruk-

krav på vederlag og erstatning i samsvar med

sjon og tekniske føringer er fastsatt. Ved

bustadoppføringslova §§ 52 og 53. Kjøper

endringer så vil det komme et endringsgebyr

bærer all risiko ved avbestilling. Ved forsinket

på kr. 30.000,- for administrering av dette opp

betaling skal kjøperen betale forsinkelsesrente i

mot entreprenører/håndverkere. Eventuelle

henhold til lov av 17. desember 1976 nr. 100 om

endringer/tilvalg gjort av kjøper som fører til

forsinket betaling (forsinkelsesrenteloven).

tilleggskostnader, gjøres opp direkte mellom

Selgeren kan likeledes da nekte kjøperen å

kjøper og den enkelte leverandør. Det vises for

overta inntil betaling skjer. Selv om deler av

øvrig til Bustadoppføringslovens bestemmelser

oppgjøret er innbetalt til rett tid, skal kjøper

om tilvalg/endringer.

betale forsinkelsesrenter av hele kontraktsummen til fullt oppgjør samt omkostninger

Kjøperen kan ikke kreve å få utført endringer

er mottatt meglers klientkonto. Beløpet blir

eller tilleggsarbeider:

avregnet fra overtagelse/forfall til betaling

a) som vil endre kontraktsummen med 15 %

finner sted. Kjøper godskrives i disse tilfel-

eller mer,
b) som ikke står i sammenheng med selgers
ytelse eller
c) som vil medføre ulemper for selger som ikke

lene innskuddsrenter av beløp innbetalt til
oppgjørsadvokats klientkonto. Denne bestemmelsen gir ikke kjøperen rett til å forlenge
betalingsfristen utover de frister som er avtalt.

står i forhold til kjøpers interesse i å kreve

Dersom kjøper ikke har betalt innen 15 dager

endringen eller tilleggsarbeidet.

etter avtalt overtagelsesdato, kan selger med
10 dagers varsel heve kjøpet og videreselge

Mot sikkerhet fra selgeren etter bustad

eiendommen (dekningssalg). Kjøper skal i så fall

oppføringslova § 47, kan selgeren kreve at

erstatte selgers økonomiske tap etter reglene i

kjøperen betaler forskudd for vederlag for

bustadoppføringslova § 58.

endringer og tilleggsarbeider.
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FORSINKET LEVERING
Selger kan ha rett til tilleggsfrister uten kompensasjon til kjøper etter reglene som gjelder i
bustadoppføringslova. Kjøper er kjent med og
aksepterer at forsinkelser som skyldes force
majure, streik, ekstreme klimatiske forhold
o.l. gir selger en rett til å forlenge fristen for
overtakelse. Kjøper anmodes spesielt å tilpasse
dette forhold ved ev salg av nåværende bolig.
Såfremt forsinkelse skulle skyldes f.eks. brann,
vannskade, innbrudd e.l. gjøres det spesielt
oppmerksom på at dette kan gi selger rett til
en tilleggsfrist for levering uten kompensasjon
overfor kjøper. Disse forhold må også tas
hensyn til ved salg av nåværende bolig da
byggforsikringen til selger ikke dekker eventuell
erstatningsbolig for kjøper ved slik forsinkelse.
Selger forbeholder seg retten til å leie ut, endre
priser og kjøpsbetingelser på usolgte enheter.
AREALANGIVELSE
Arealene i salgsoppgaven og annet markeds
førings materiale er å betrakte som omtrentlig
areal. De oppgitte arealer i markedsføringen er

uklart, og det presiseres at det er viktig at slike

å betrakte som et ca. areal. Partene har ingen

avklaringer finner sted før bindende avtale om

krav mot hverandre dersom arealet skulle

kjøp inngås.

vise seg å være 5 % mindre/større en
markedsført areal.

ENDRINGER I GEBYR/OMKOSTNINGER
Ved økning av skatter, avgifter og gebyrer, her-

KJØPERS UNDERSØKELSESPLIKT

under blant annet mva., tinglysingsgebyrer og

Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn

dokumentavgift, i tiden mellom avtaleinngåelse

i salgsprospekt, reguleringsplaner, bygge

og overtagelse vil vederlaget/omkostninger

beskrivelse og annen dokumentasjon som

øke tilsvarende.

kjøper har fått tilgang til. Dersom utfyllende/
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supplerende opplysninger er ønskelig, bes

TRANSPORT AV AVTALEN

kjøper henvende seg til salgsansvarlig. Kjøper

Omsetning av avtaledokumentet forut-

har ingen rett til å reklamere på grunnlag av

setter samtykke fra selger. Videresalg før

forhold som kjøper er blitt gjort oppmerksom

selgers forbehold er avklart vil ikke bli aksep-

på, eller som kjøper på tross av oppfordring har

tert. Etter denne dato kan det påløpe et

unnlatt å sette seg inn i. Kjøper oppfordres til

administrasjonsgebyr. Selger påberoper seg

å ta kontakt med salgsansvarlig dersom noe er

opphavsrettighetene til alt markedsmateriell

for boligprosjektet, herunder bilder og illustra-

innbetales med forbehold om at Barentz

sjoner. Kjøper kan ikke benytte boligprosjektets

Advokat AS avgir inneståelseserklæring

markedsmateriell i sin markedsføring for trans-

overfor Kjøpers bankforbindelse. Dersom

port av kjøpekontrakt uten selgers samtykke.

det foretas innbetalinger i strid med denne
bestemmelse, foreligger det betalings

Det opplyses om at dersom boligen er kjøpt

mislighold fra Kjøpers side.

med henblikk på å ikke overta eller bebo
denne, herunder som et videresalgsobjekt vil

4. Resterende del av kjøpesummen samt

videresalget reguleres av Bustadoppførings

endringer/tilvalg og omkostninger, betales

loven. Herunder vil selger måtte oppfylle vilkår

senest en virkedag før overtakelse.

i bustadoppføringsloven ved ev. videresalg
som også medfører garantistillelse. Vedlegg til

PROSPEKTET OG LEVERANSEBESKRIVELSEN

kontrakt Bustadoppføringslova, tinglyste erklæ-

DATERT 02.09.2016 UTFYLLER HVERANDRE

ringer og kommunal informasjon er vedlegg til

OG MÅ SES I SAMMENHENG.

kontrakt men kan fås ved henvendelse
til salgsansvarlig.
VEI-VANN-KLOAKK
Eiendommen vil være tilknyttet offentlig vei,
vann og avløp.
BRUKSTILLATELSE/FERDIGATTEST
Det er ulovlig å ta boligen i bruk uten ferdig
attest eller midlertidig brukstillatelse.
KJØP OG BETALINGSBETINGELSER
1. Fyll ut vedlagte bindende kjøpetilbud
(budskjema).
2. Etter selgers aksept, innkalles det til
kontraktsmøte hos salgsansvarlig. Til kontraktsmøte plikter kjøper seg til å fremlegge
gyldig finansieringsbevis fra bank.
3. Det innbetales et forskudd av kjøpesummen
på kr 150.000,- i forbindelse med kontraktsmøte. Beløpet skal være fri egenkapital, dvs
at det ikke kan være knyttet noen vilkår
eller forbehold til innbetalingen av pengene
utover de vilkår som fremgår av nærværende
kontrakt. Beløpet kan for eksempel ikke
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STUERTVEGEN · Bildene er illustrasjoner. Avvik vil forekomme.
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Stuertvegen 24a
3 Etasjer — 8 Rom — Pris kr. 9.780.000*

Sum P-rom: 197,6 kvm**
Forventet ferdigstilt: Desember 2016
Hus A ligger lengst mot nord av de to eneboligene. Biloppstillingsplass under tak. Tre boder,
vaskerom, tre soverom, ett gjesterom/TV-stue,
bad, toalett og stor stue med kjøkken. Fra stuen
er det utgang til to romslige terrasser. I underetasjen er det en attraktiv leilighet med egen
inngang, som kan generere gode leieinntekter.
Leiligheten har kombinert stue/kjøkken, to











soverom, bad, vaskerom og bod.
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*

Omkostninger til staten kommer i tillegg, ca. kr. 52.000.

**

Selger tar forbehold om areal, da arealene ikke er oppmålt
av takstmann men hentet fra tegninger fra arkitekt. Et avvik
på inntil 5% er ikke å anse som reklamasjon.

EN
EG
TV
ER
STU

Sum BRA: 206,9 kvm**

2. ETASJE
BRA: 67,0 kvm
P-Rom: 67,0 kvm
Soverom: 1
Bad/WC: 1

1. ETASJE
BRA: 64,4 kvm
P-Rom: 61,3 kvm
Soverom: 3
Bad/WC: 1

UNDERETASJE
BRA: 75,5 kvm
P-Rom: 69,3 kvm
Soverom: 2
Bad/WC: 1
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Stuertvegen 24b
3 Etasjer — 8 Rom — Pris kr. 10.670.000*
EN
EG
TV
ER
STU

Sum BRA: 233,2 kvm**
Sum P-rom: 224,3 kvm**
Forventet ferdigstilt: Desember 2016
Hus B er lengst mot sør, med en terrasse vi
synes har Tromsøs beste utsikt. Biloppstillingsplass under tak. Tre boder, vaskerom, fire
soverom der det ene kan brukes som TV-stue/
gjesterom, bad, toalett og stor stue med kjøkken. Fra stuen er det utgang til terrassen med
den fantastiske utsikten. I underetasjen er det
en attraktiv leilighet med egen inngang, som
kan generere gode leieinntekter. Leiligheten
har kombinert stue/kjøkken, to soverom,
bad, vaskerom og bod.
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*

Omkostninger til staten kommer i tillegg, ca. kr. 52.000.

**

Selger tar forbehold om areal, da arealene ikke er oppmålt
av takstmann men hentet fra tegninger fra arkitekt. Et avvik
på inntil 5% er ikke å anse som reklamasjon.







2. ETASJE
BRA: 76,1 kvm
P-Rom: 76,1 kvm
Soverom: 1
Bad/WC: 1

1. ETASJE
BRA: 73,3 kvm
P-Rom: 70,9 kvm
Soverom: 3
Bad/WC: 1

UNDERETASJE
BRA: 83,8 kvm
P-Rom: 77,3 kvm
Soverom: 2
Bad/WC: 1
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Budskjema
Kontaktpersoner: Vibeke Pedersen
Stine N. Pedersen

M: 906 60 348
M: 911 23 469

E: vibeke@totalrenovering.no
E: stinen@totalrenovering.no

BRUK BLOKKBOKSTAVER

Prosjekt:
Adresse:
Undertegnede inngir herved følgende bud på ovennevnte bolig,
NOK:							

+ offentlige omk. og omk. til forretningsfører. Se salgsoppgave.

Kjøpesum og omkostninger finansieres slik:
Låneinstitusjon:						Beløp
Referanse person og tlf.nr.:					Egenkapital
							Total
Mitt/vårt bud er gitt med forbehold om:
Ønsket overtakelse:
Budet vedstås til og med den:
kl.
(Dersom klokkeslett ikke oppgis vedstås budet frem til kl. 15.00 denne dag).
Jeg / vi er klar over at dette budet er bindende når det er kommet til selgers kunnskap, dersom det ikke er gitt spesielle forbehold. Et avgitt bud kan
ikke trekkes tilbake når det er gjort kjent for selger. Hvis budet aksepteres, er det inngått bindende avtale. Videre er jeg/vi innforstått med at selger kan
avslå eller akseptere et hvilket som helst bud uten nærmere begrunnelse. Jeg/vi er innforstått ed at kontrakt skal inngås på de rettigheter, forpliktelser
og de vilkår som fremgår av salgsoppgave.
Ved flere budgivere må det krysses av i feltene:
					

Budgiverne gir hverandre fullmakt til å foreta endringer og forhøyelser av budet
Endringer og forhøyelser av budet må bekreftes av begge / alle budgivere.

Sted, dato:
Undertegnede 1:

Fornavn:					Etternavn:			

		

Personnr. (11 siffer):

Undertegnede 2: Fornavn:					Etternavn:

		

Personnr. (11 siffer):

Adresse:							Postnr.:			Poststed:			
E-post:				Tlf. arb.:			Tlf. priv.:			Tlf. mob.:
Underskrift kjøper 1:						Underskrift kjøper 2:
Forhøyelser/endringer/notater:
Scann dokumentet og send det per e-post til eiendom@totalrenovering.no

Legg ved legitimasjon her

Legg ved legitimasjon her

Om TotalRenovering
TotalRenovering AS ble stiftet i 1996 og holder

OM TOTALEIENDOM

til i Håndverkervegen 2B på Skattøra. Vi er en

TotalEiendom er kort fortalt salgsavdelingen

flerfaglig totalentreprenør med 170 ansatte.

til TotalRenovering. Vi holder deg oppdatert
på boligene vi skal ut med . Kanskje vi har

FAGFOLK OG KVALITET

akkurat det du leter etter? Vi kan bistå deg med

TotalRenovering AS har ansatt mestere og

utforming av boligen, valg av materialer og vi

svenner innenfor tømrer, maler, murer, rørlegger,

hjelper deg gjerne gjennom papirjungelen som

taktekker, byggtapetserer og møbelsnekker.

kommer ved kjøp av ny bolig.

I tillegg har vi ingeniør, arkitekt og jurist. Dette
er en garanti for kvalitet, og ikke minst en

IKKE EN TRADISJONELL

garanti for at din oppgave som byggherre skal

EIENDOMSMEGLER SOM SÅDAN

bli enklere. Den flerfaglige bredden i vårt firma

Vi selger ikke bruktboliger, og vi tar ikke inn

gir en komplett løsning for akkurat ditt prosjekt

oppdrag fra andre – ergo har vi all vår fokus
på våre egne prosjekter som vi tør påstå at

TotalRenovering AS sørger for at arbeidet blir

vi kjenner bedre enn noen andre.

fagmessig utført. Det er et overordnet mål for
oss å ha fornøyde kunder!

Salgsansvarlige
Vibeke Pedersen
M: 906 60 348
E: vibeke@totalrenovering.no

TotalEiendom
Fredrik Langes gate 30
9008 Tromsø
www.totalrenovering.no

Stine N. Pedersen
M: 911 23 469
E: stinen@totalrenovering.no
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Les mer på

stuertvegen.no

