
gode grunner

til å kjøpe nytt



Ingen riper i lakken
Med en ny bolig er det ingen fartshumper

i veien. Ingen oppussing- og vedlikeholdsbehov. 





Ny teknisk standard



Ny teknisk standard

Ny bolig har en høy teknisk standard som 
gir deg bedre inneklima og lavere fyringsutgifter.

Alle nødvendigheter som må fungere er på topp. 
Dette gir deg en bekymringsfri bolighverdag!



Miljø- og energikrav – lavere fyring-/driftsutgifter

Myndighetene stiller energi- og miljøkrav til alle nye bygg. 
Nye boliger forbruker derfor mindre energi enn eldre boliger, 

noe som er bra for både lommeboka og kloden.







Lovfestet garanti

Når du kjøper ny bolig har du en lovfestet garanti på fem år. 
Det gir deg en ekstra trygghet som kjøper.

I tillegg gjennomfører utbyggeren en befaring ett år etter
 overtagelsen for å kontrollere at alt er i orden. 

   



Lavere omkostninger

Dokumentavgiften til staten blir lavere når du kjøper en ny bolig.
 Du betaler 2,5% kun av den delen av tomteverdien som

leiligheten utgjør og ikke hele kjøpesummen. 

Dette vil gi deg en vesentlig lavere dokumentavgift.

   







Fast pris - ingen budrunde

Nybygg selges til fastpris og du slipper nervepirrende budrunder. 

Du vet dermed på forhånd hva du 
må betale for boligen og hva den vil koste deg måned for måned. 

Boligkjøpet blir mer forutsigbart. 

   



Vær med og bestem

Behov og smak forandrer seg med årene. 
Du vet hva du liker, og du vet hvordan du vil ha det. 

Dersom du er tidlig ute kan du påvirke fargevalg 
og overflatevalg i boligen din. 

Nye boliger har gjennomtenkte løsninger og god arealutnyttelse. 

   







God tid til salg av nåværende bolig

Når du kjøper ny bolig har du som regel 
god tid til å planlegge salget av boligen din. EiendomsMegler 1 

hjelper deg gjennom hele prosessen. Vi gir deg de beste rådene 
slik at du oppnår den høyeste prisen. 

Ta kontakt i dag for en gratis E-takst. 




