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Viktig informasjon vedrørende endringer/tilvalg og fremdrift 

Vedrørende skisserte strukturelle endringer: 
Prospektet og leveransebeskrivelsen beskriver plan 3 som en opsjon. Selger/Utbygger har 
allerede bygget plan 3 med utenforliggende takterrasse i alle de ledige boligene, dette er 
således ikke lengre noen opsjon. Plan 3 er derfor inkludert både i arealene og i prisene 
oppgitt på de ledige boligene i prislisten vedlagt. 

Det er ikke lengre mulig å bestille skyvedører mellom de to minste soverommene i plan 1. 
Det vises til stiplede dører i plantegningene/kontraktstegningene. Vegger er allerede satt 
opp og dette er således ikke noen tilvalgsmulighet lengre. 

Tilvalgsprosessen er lukket: 
Det er ikke lengre anledning å gjøre ordinære tilvalg til boligene. Alle frister har passert for 
god tid tilbake. Selger har selv oppgradert leveransen på de ledige boligene i henhold til 
oversikten under. 

Kjøkkeninnredning: 
Innredning fra Sigdal i modellen Uno Hvit med slette fronter i klassisk hvit farge (S0500-N). 
Laminatbenkeplate type Sort Skimmer og stålhåndtak. Kjøkkenet er forberedt for integrerte 
hvitevarer, men hvitevarer er ikke standard. 

Baderomsinnredning: 
Innredninger fra Sigdal med fronter i modellen Nordisk er valgt for begge baderom. 

Parkett: 
Oppgradering fra 3-stavs til 1-stavs hvitpigmentert eikeparkett type Saga natural Coco. 
Gjelder alle tre etasjer. 

Fliser: 
Oppgradering fra keramikkfliser til porcellanato fliser fra italienske Cooperativa Imola 
Ceramica:  
- Flisene i entré er av type Re-Micron G (Grey, grå) i format 30x30 cm.
- Flisene i gjestebadet er også av type Re-Micron G (Grey, grå) i format 30x30 cm på gulv,
mosaikkformat ca. 5x5 cm på gulv i dusjsonen og 30x60 cm på vegg (lagt liggende).
- Flisene i hovedbadet er av type Re-Micron GB (Silver, lys grå) i format 30x30 cm på gulv,
mosaikkformat ca. 5x5 cm på gulv i dusjsonen og 30x60 cm på vegg (lagt liggende).

Innvendige dører: 
Oppgradering fra Easy Hvit (formpressede dører) til glatte ettspeils fyllingsdører type 
Swedoor Unique 01L. 

VVS: 
Oppgradering til Damixa Pine komplett takdusj også på gjestebad. 
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Maling/Farge: 
Det er valgt Lys Antikkgrå (S1502-Y) i alle rom som har malte vegger. Det kan være at det 
fortsatt er mulig å påvirke maling/farge, men det må avklares innen 
budgivning/avtaleinngåelse. 

Innvendig trapp:                                                                                                                       
Leveres lukkede opptrinn mellom alle plan.

Markterrasse, balkong og takterrasse: 
Oppgradering fra standard trykkimpregnert furu til Royal Fjellgrå 28x120. 

Spesifikk informasjon på konkret bolig: 
Kontakt megler før innsending av kjøpetilbud for nærmere informasjon om tilvalg/standard, 
kjøkkentegning mv. i den enkelte bolig. Se for øvrig utfyllende informasjon i 
leveransebeskrivelsen, men det bemerkes igjen at tilvalgsprosessen er lukket. 

Ferdigstillelse: 
Boligene på Soltoppen ferdigstilles i perioden 15.09.20 til 15.12.20. Endelig overtagelsesdato 
varsles ca. 10 uker før og skal ligge innenfor den ovennevnte perioden. 
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Servant med 800mm underskap,
tilrettelagt for vaskemaskin og
tørketrommel under benkeplate.

Servant med 600mm underskap.

Veggmontert wc

Dusjhjørne med sammenfellbare
dusjvegger i glass.

Benkeflate med overskap,
kjøkken.

Avsatt plass for
garderobeskap.

Peisovn / pipe.

Høyskap kjøkken, hvorav
ett høyskap er forberedt for
stekeovn/innbyggingsovn.

Høyskap forberedt for
kjøl/frys.

Kjøkkenvask

Plass for platetopp

Plass for
oppvaskmaskin

Stiplet innredning leveres ikke som standard. Herunder f.eks. garderobeskap
og badekar. Hvitevarer leveres ikke.

Plass for badekar.
VV

Varmtvannsbereder

Skyvedør, tilvalg,

VV

INNGANG
4,5 m2

OPPHOLD
41,1 m2

BAD
3,3 m2

SPORTSBOD
5,0 m2

BALKONG
7,5 m2

OPPHOLD
14,8 m2

TAKTERRASSE M. PERGOLA
35,9 m2

vent.

BAD
7,4 m2

GANG/TRAPPEROM
14,3 m2

SOV 2
6,4 m2

BOD
1,7 m2

BOD
3,0 m2

SOV 1
11,3 m2

SOV 3
6,4 m2

Plan 1

Plan 2

Plan 3 / Takterrasse

Rev. BeskrivelseDato Sign.
A
Rev. BeskrivelseDato Sign.
A

AREALER
BRA Plan 1: 54 m2                                               Totalt BRA: 124 m2

BRA Plan 2: 56 m2                                               P-ROM: 114 m2

BRA Plan 3: 15 m2

(P-ROM er beregnet som BRA fratrukket arealer sportsbod, bod og bod
under trapp inkl. omsluttende bodvegger).

SL SL28.10.2019 Takstue og oppdatert areal.
A



Budskjema/midlertidig kjøpekontrakt Lier Hageby – Soltoppen: 
Undertegnede tilbyr med dette å inngå bindende avtale med 
selger om kjøp av prosjektert bolig i boligprosjektet Lier Hageby 
på gnr. 95, bnr. 131 i Lier kommune.

Navn:

Personnr.:  

Adr.:

Postnr./sted: 

Tlf./mobil:

E-post:

Sted/dato: 

Signatur:  

Navn:

Personnr.:  

Adr.:

Postnr./sted: 

Tlf./mobil:

E-post:

Sted/dato: 

Signatur:  

Kjøpesum bolig:   + omkostninger iht. opplysninger i salgsoppgaven/prisliste Bolignummer:      

Kjøpet vil bli finansiert slik: 

Låneinstitusjon:           Referanse/telefonnummer:                      Beløp:

                     kr: 

                     kr: 

Egenkapital:                      kr: 

Totalt:                      kr: 

Egenkapitalen består av:

Kjøper har gjort seg kjent med prospekt/leveransebeskrivelse/salgsoppgave, selgers standard kjøpekontrakt og samtlige vedlegg (herunder foreløpig 
utomhusplan, tegninger av boligen, samt grunnbok, reguleringskart og bestemmelser). Kjøper godtar betalingsplanen og betaler i tillegg omkostninger 
iht. opplysninger i salgsoppgave og prisliste.

Nærværende bud er bindende for undertegnede frem til og med den: 

Eventuelle forbehold:

Salg av nåværende bolig eller annen fast eiendom Disponibelt kontantbeløp (bankinnskudd)

Undertegnede er kjent med at selger står fritt til å godta eller forkaste tilbudet. Likeledes er jeg klar over at budet er bindende når det er kommet til selgers 
kunnskap. Jeg er kjent med og godtar alle salgsvilkår og forbehold som gjelder for salget og som fremkommer av salgsoppgave med vedlegg. Bud akseptert av 
selger gjelder, sammen med salgsoppgave og vedlegg til denne, som foreløpig kontrakt. Kjøper aksepterer at e-post benyttes som kommunikasjonsmiddel.

Budskjema leveres megler ved visning eller det kan sendes megler per e-post vs@sem-johnsen.no og cl@sem-johnsen.no 
Husk også å sende bilde/kopi av legitimasjon. Ta kontakt for nærmere informasjon om elektronisk innsending av kjøpetilbud.


	S05 HUS B.pdf
	A71 Planer HUS B
	A71-102 Bolig S05 HUS B


	S14 HUS E.pdf
	A71 Planer HUS E
	A71-101 Bolig S14 HUS E


	S15 HUS E.pdf
	A71 Planer HUS E
	A71-102 Bolig S15 HUS E


	S16 HUS E.pdf
	A71 Planer HUS E
	A71-103 Bolig S16 HUS E


	S18 HUS F.pdf
	A71 Planer HUS F
	A71-101 Bolig S18 HUS F


	S19 HUS F.pdf
	A71 Planer HUS F
	A71-102 Bolig S19 HUS F


	S23 HUS H.pdf
	A71 Planer HUS H
	A71-102 Bolig S23 HUS H


	LH Soltoppen prisliste.pdf
	Ark1




