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SÄLJSTART AV VIKTOR HANSON HUS (BR-form) – VIKTIG INFORMATION
Intresseanmälan – behöver jag göra det?
1. Ja – om du vill delta vid säljstart gör du en intresseanmälan på www.viktorhansonhus.se
Då får du ett mejl som bekräftar att din intresseanmälan har registrerats – i annat fall har
något blivit fel i din anmälan. Felaktiga eller ej fungerande e-postadresser behandlas ej.
2. När du har gjort en intresseanmälan kommer du att erhålla en inbjudan till säljstart via epost från Viktor Hanson - under förutsättning att det inte är för sent i tiden.
(Intresseanmälan och anmälan till säljstart stänger normalt 1 - 2 dygn före säljstart.)
3. Anmäl dig till säljstarten senast det datum och klockslag som anges i inbjudan. Om du har
gjort en korrekt anmälan och har en fungerande e-postadress kommer du att få ett
svarsmejl som bekräftar din anmälan och är ett bevis på att du anmält dig till säljstarten.
Dagen för säljstart – vad händer då?
1. Registrering – du registrerar dig under angiven tid som står i inbjudan till säljstart.
2. Säljstarten börjar på angivet klockslag – i turordning ropas då alla som registrerat sig upp
och får välja hus. Du kan följa bokningsläget på plats. Det är bra om du kan tänka dig
flera alternativ – om ditt första eller andrahandsval redan bokats.
3. Du blir uppropad för att skriva bokningsavtal på huset du valt med mäklare – giltig idhandling krävs. Tag även med beviljat lånelöfte till säljstart. Om du inte kan visa upp ett
lånelöfte vid säljstart så måste du inom 2 veckor efter tecknande av bokningsavtal visa
upp ett lånelöfte för ansvarig mäklare.
Hur skall jag göra om jag inte själv kan närvara vid säljstarten?
1. Ordna med en fullmakt - kontakta ansvarig mäklare för projektet om du behöver hjälp
med detta.
2. Se till att ha giltiga id-handlingar - ombud med id-handling och fullmakt att företräda dig
måste även har med sig en kopia på din id-handling till säljstarten.
Kösystem - hur fungerar detta?
Viktor Hansons kösystem registrerar datum och klockslag på samtliga intresseanmälningar och detta styr ytterst köplats/ turordningen. Din köplats i turordningen vid
säljstarten beror dock sammantaget på 3 faktorer:
•

Antalet anmälda till säljstarten.

•

När dessa gjorde sin intresseanmälan i tiden i förhållande till dig.

•

Hur många av antalet anmälda till säljstarten som faktiskt kommer och registrerar sig
på plats inom angiven tid.

Max 1 bokning per intresseanmälan/ köplats och person gäller. Förtur kan förekomma.
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