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BUD PÅ PARKERINGSPLASS I SØRENGA SYD GARASJESAMEIE  

Objekt: Parkeringsplass nr. 34, 36 (dør i bakkant), 37, 38, 39, 40, 46, 47, 48, 49 og 50, el-bil plasser: 

nr. 28EL 31EL, 32EL og 59EL, samt MC-plass nr. A, C, D og E.  

Parkeringsplassene er plassert i gnr 534, bnr. 7, seksjon nr. 3 i Oslo Kommune.  

Kjøper av en parkeringsplassene nevnt over blir eier av en ideell andel i seksjon 3 (1/86).   

Undertegnede 1: …………………………………………………….   Fnr.: ……………………….. 

Undertegnede 2 : ……………………………………………………..  Fnr.: ………………………… 

Adresse: ……………………………………………………… Postnr./sted…………………………… 

Eier av leilighetsnr: ………………………. i trinn ………. på Sørenga 

E-mail : ……………………………………………………………  

E-mail: Gjenta med BLOKKBOKSTAVER: ………………………………………………………… 

Telefon: …………………………   

Gir herved bindende bud stort, kr. ………………… kroner……………………………………….. 

For p-plass nr. ____, som er plassert i Gnr 534, Bnr. 7, Snr 3, med tillegg av omkostninger.  

Minstepris for vanlig p-plass er kr. 600.000,-, for el-bil plass kr. 650.000,- og for MC-plass kr. 

100.000,-.  

Ønsket overtakelsestidspunkt for p-plassen: ……..…. 

 

P-plass 48, 49 og 50 overtakelse må skje i løpet av juni måned, øvrige plasser må overtas 

senest 1 måned etter budaksept.  

 

Alle bud må være oss i hende innen fristen kl. 10:00 og budet må stå til minimum kl. 12:00 

samme dag.  
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Eventuelle budøkninger må ha en frist på minimum 30. minutter.  

Alle budgivere får tilsendt status pr. e-post ca kl. 10:30.  

 

Undertegnede bekrefter å være kjent med at parkeringsplassen ligger på gnr. 534, gnr 7 og i snr 3 i 

Oslo kommune (under sentralparken mellom byggetrinn 5/6 og 7/8) og bekrefter med dette å ha 

besiktiget plassen og godtar den slik den fremstår. Det er kun eiere av bolig eller næringsseksjon i 

trinn 1 - 8 på Sørenga som kan legge inn bud på parkeringsplassene. Parkeringssameiet reguleres til 

enhver tid av gjeldene vedtekter som budgiver er forevist og kjent med.     

Undertegnede er også kjent med at selgeren står fritt til å godta eller forkaste ethvert bud og er klar 
over at handelen er juridisk bindende for begge parter, dersom budet aksepteres innen 
akseptfristen. Budet kan ikke trekkes tilbake innen akseptfristen dersom selger er gjort kjent med 
budet. Dersom undertegnede ikke blir kjøper av denne eiendommen, vil kjøperen få opplysninger 
om min identitet. Undertegnede budgivere (hvis flere) gir hverandre gjensidig 
representasjonsfullmakt.  

 
 
 
 
 
 
 
_____________        _________________           _________________ 
Sted/ dato                                       Budgivers underskrift                 Budgivers underskrift 

 


