
Så här går det till när du
köper ny bostad av oss
Ett nytt hem är mer än bara tak över huvudet, det ska 
ge rum för hela livet. Därför finns det vissa saker som 
vi låter vägleda oss när vi utvecklar bostäder – och 
som ger dig ett nytt hem där du kan leva livet fullt ut.

Dina åsikter – NKI
För oss är det viktigt att veta vad du tycker både om Peab 
som bostadsproducent och om den produkt som du faktiskt 
har köpt. Det är ett av sätten att bedriva ett kontinuerligt 
förbättringsarbete gentemot våra kunder. Två månader efter 
tillträdet skickas det ut en enkät via mail till dig. Vi är tack
samma om du svarar på frågorna och lämnar dina synpunkter.

KÖPPROCESSEN

Säljpremiär
På säljpremiären får du en presentation av våra bostäder och du 
har möjlighet att göra en köpanmälan. Kontakta vår mäklare för 
mer information om hur vår säljpremiär går till.

Bokningsavtal
Efter säljpremiären tecknas ett bokningsavtal. I samband med 
bokningsavtalet erläggs en bokningsavgift om 25 000 kr. Skulle 
du senare bestämma dig för att inte gå vidare med ditt köp får 
du tillbaka bokningsavgiften minus en administrationsavgift på 
7 000 kr.

Förhandsavtal
Förhandsavtalet är ett bindande avtal mellan dig som kund och 
bostadsrättsföreningen. Du erlägger nu en förskottsbetalning om 
75 000 kr. Förutsättning arna för att avtalet ska kunna tecknas är 
att bostads rättsföreningen har upprättat en kostnads kalkyl och 
att den är granskad av intygsgivare utsedda av Boverket samt 
inskickad till Bolagsverket.

Upplåtelseavtal
När den ekonomiska planen är registrerad och när Bolagsverket 
lämnat tillstånd att upplåta bostadsrätten tecknas ett 
upplåtelse   avtal. Detta sker cirka 4 månader innan tillträdet. 
Den ekonomiska planen ska vara godkänd och granskad av två 
oberoende intygsgivare som är utsedda av Boverket. I samband 
med tecknandet av upplåtelseavtalet faktureras ytterligare 10% 
av köpeskillingen (minus tidigare erlagda förskottsbetalningar). 

Kundsyn
Före inflyttning sker ett antal besiktningar för att kontrollera att 
bostaden uppförts enligt det kontrakt som är tecknat mellan 
bostadsrättsföreningen och Peab Bostad. Besiktningarna utförs 
av en opartisk besiktningsman som är godkänd av SBR (Sveriges 
Byggingenjörers Riksförbund). Du som köpare bjuds in till en 
kundsyn av din nya lägenhet. Inom två år efter slutbesiktningen 
sker en garantibesiktning. Eventuella fel som uppkommit under 
garantitiden, och som inte kan hänföras till bristande underhåll 
eller normalt slitage, ska åtgärdas på bekostnad av Peab Bostad.

Slutbetalning och tillträde
På tillträdesdagen möter du Peab Bostads kontaktperson 
och nycklarna överlämnas. I samband med detta ska du 
uppvisa kvitto på slutbetalningen av din nya lägenhet. I god 
tid innan tillträdet skickas fakturor hem till dig. Samtliga 
förskottsinbetalningar avräknas mot den slutliga köpesumman. 
Vid nyckelutläm ningen får du också information samt drift- och 
skötselråd. Ditt definitiva tillträdesdatum får du cirka 4 månader 
innan ditt tillträde.
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