KÖPANMÄLAN
Köpanmälan förbinder inte till köp men ger
dig chans att få den bostad du önskar.

Mäklarens notering:

Datum		

Tid

Jag vill köpa en bostad i projektet Bryggargatan 9
Vänligen skriv tydligt!
Namn 1 *

Personnummer (10 siffror)

Namn 2

Personnummer (10 siffror)

Adress

Postnummer

Ort

Telefon 1 *

Telefon 2

E-postadress * (Ange samma adress som vid intresseanmälan till projektet)

E-postadress

* Obligatoriska fält

Jag/vi är intresserade av följande bostäder

1:a val		
Bostad nr

2:a val		
Bostad nr

3:e val		
Bostad nr

4:e val		
Bostad nr

5:e val
Bostad nr

Önskar värdering av nuvarande bostad:

Ja		

Nej

Var fick du först höra om:

Facebook		

Hemnet		

Annons i tidningen

Byggskylt

Bekanta

Annat:

Övrigt

Jag/vi har tagit del av informationen kring hantering av personuppgifter.

Köpanmälan mailar du till nynashamn@fastighetsbyran.se kl 09:00 onsdagen den 21/10. Du kan antingen
scanna/fota denna blankett alternativt skriva ett mail där samtliga uppgifter från
köpanmälan finns med.
Glöm inte att ha ett giltigt lånelöfte till signeringen av din bostad!

Sign

Så går fördelning av lägenheterna till
•

Köpanmälan mailar du till
nynashamn@fastighetsbyran.se

•

Vi tar emot köpanmälningar tidigast den
21 oktober kl 09.00.

•

Om det finns fler intressenter på en lägenhet
kommer fördelning av lägenheterna ske enligt den
turordning som anmälan registrerats i mäklarens
inkorg.

•

Anmälningar som kommer in innan kl 09.00 den
21 oktober hamnar sist i turordningen.

•

En köpanmälan förbinder dig inte till något köp
eller garanterar att du blir tilldelad någon av
önskade lägenheter. Det medför inte heller någon
rätt att teckna sig för någon bostadsrätt.

•

Vi rekommenderar att du antecknar dig för fler
lägenheter som du är intresserad av på din
köpanmälan. Detta om ditt förstahandsval redan
är bokad av annan intressent.
Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter:
https://signumfastigheter.se/integritetspolicy/

•

Tackar du ja till ett erbjudande om en
lägenhet bokas en tid med Fastighetsbyrån för
att teckna förhandsavtal.

•

Onsdagen den 21 oktober kommer de första
kunderna att bli kontaktade med erbjudande
om att teckna sig för en lägenhet.
Ansvariga fastighetsmäklare - Fastighetsbyrån
Markus Martinsson
Mäklare
076-10 44 777
markus.martinsson@fastighetsbyran.se
Magnus Hällgren
Mäklare
070-845 60 03
magnus.hallgren@fastighetsbyran.se
Camilla Martinsson
Säljkoordinator/Driftansvarig
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