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Oppdragsgiver Dato 

12.11.2019 

 
Objekt/eiendom 

Eksempel 

 

 
 

Tilbud på meglertjenester 
 

Pristilbudet gjelder for Møller Eiendom sine kunder til prosjektet PiiR. 

 
De følgende sidene gir et komplett tilbud på våre tjenester, samt en prisliste for 
tjenester fra eksterne leverandører. 
 
Vi kan formidle kontakt med HMH, et pålitelig flyttebyrå i sørklasse, som kan 
bistå med alle produkter og tjenester som er relevante i en flytteprosess. 
 
Vi håper dere finner vårt tilbud interressant. Vi kommer gjerne på besøk for en 
samtale. 

 

 
Med vennlig hilsen 

 
 

Karoline Cecilie Michaelsen Jørgen Kjendlie 
Eiendomsmegler MNEF Partner / Eiendomsmegler 

Introduksjon 



 

Til slutt skal du sitte igjen med følelsen av at 
salgsprisen som ble oppnådd var markedets beste 
per tidspunkt, og at megleren var en “kremmer” 

du gjerne anbefaler videre. 



 

Sem & Johnsen 
- et naturlig førstevalg 

 
 

Over 40 års erfaring, høy kompetanse og stort nettverk gjør valg 
av eiendomsmegler enkelt. 

 
 

Å kjøpe eller selge bolig er en stor avgjørelse for oss alle. Derfor er det så viktig å velge en 

best mulig samarbeidspartner. En som har den lange erfaringen, den solide kompetansen 

og kan gi de virkelig gode rådene. En som ikke bare svarer på telefonen når du ringer, men 

følger opp salget ditt – døgnet rundt. 

Sem & Johnsen har over 40 års erfaring, høy kompetanse og et stort nettverk. Og er 

gjentatte ganger kåret til meglerhuset folk i Oslo har best inntrykk av. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hvorfor velge Sem & Johnsen? 
 

Sem & Johnsen Eiendomsmegling er ledende innen 

eiendomsmegling av de mest attraktive eiendommene i Oslo og 

Bærum, og omsetter totalt over 2500 boligeiendommer årlig. 

Meglerne våre har lang fartstid i bransjen og vi stiller strenge krav 

til utdanning og kunnskap om områdene hvor vi tilbyr våre 

tjenester. 

Hva står vi for? 
 

Våre fortrinn er lang erfaring, solid fagkunnskap og gode 

selgerferdigheter. Vi har meget god lokalkunnskap om våre 

geografiske satsingsområder, og tilbyr trygghet gjennom en etablert 

merkevare som har høy tillit i markedet. Vi er gjennomført 

profesjonelle i alle faser av salgsprosessen og i all kontakt med 

kunder. Markedsundersøkelser av Opinion har gjentatte ganger vist 

at Sem & Johnsen er det meglerhuset markedet har best inntrykk av. 

Vi er stolte over denne posisjonen og legger mye arbeid i å vise oss 

tilliten verdig. 

Vår visjon 
 

Vårt mål er å bli et naturlig førstevalg der vi er til stede. Når du 

selger bolig, skal du oppleve at vår profesjonelle presentasjon av 

eiendommen og veiledning i salgsprosessen gir deg en merverdi. Du 

skal kjenne deg trygg fordi du merker at vi har høy fagkunnskap og 

er nøyaktige i alle faser av eiendomsmeglingen. Og til slutt skal du 

oppleve at vi er like opptatt av salgsoppdraget etter at selve salget er 

gjort, slik at vi gjennomfører et effektivt oppgjør. Da skal du være så 

fornøyd med samarbeidet at du ikke vil vurdere andre  meglere  

neste gang du skal selge eiendom. 



Vårt team består av meglere med lang og bred 
erfaring, og vår nøkkelambisjon er å levere 
effektivitet og høy faglig presisjon i alle våre 

oppdrag. 



 
 

Saksbehandlere 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

 
Karoline Cecilie Michaelsen 

Eiendomsmegler MNEF 
95 18 30 57 

kcm@sem-johnsen.no 

  
Jørgen Kjendlie 

Partner/Eiendomsmegler MNEF 
95 18 45 04 

jk@sem-johnsen.no 



 
 

Vederlag 
 

Provisjon 

1% inkl. mva. av kjøpesummen (0,8%  eks. mva.)  
For eiendommer med kjøpesum over kr 15 000 000,- gjelder 0,8% inkl. mva. 

Provisjonen beregnes av hele kjøpesummen, inkludert andel fellesgjeld. 

 
 

Timepris 

Kr 2.500,- inkl. mva. (Kr 2.000,- eks. mva.) 
Beregnes etter antall forbrukte timer, regnet fra hvert påbegynte kvarter. Estimert timeforbruk i arbeidslisten 
spesifisert i denne avtale. Megler varsler ved vesentlig overskridelse av estimert timeforbruk. 

 
 

 

Tillegg 
 

I tillegg til provisjon og direkte utlegg, kommer følgende tillegg. Ved salg trekkes tilleggene i eiendomsoppgjøret 
etter at eiendommen er solgt. 

 
Oppstartshonorar kr 14 900 

Inneståelseshonorar kr 1 620 

Visninger, pr stk (normalt 1 time varighet) Forb. og materiell inkludert. kr 2 500 

Vederlag for garantipremieforsikring  0,2 % 
 
 

Vi inkluderer alle tilleggene i vår provisjon, for alle kunder som kommer fra Møller og 
deres PiiR prosjekt. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Direkte utlegg 
 

I tillegg til provisjon/timebetaling som valgt over, kommer følgende direkte utlegg. Ved salg trekkes utleggene i 
eiendomsoppgjøret etter at eiendommen er solgt. Det tas forbehold om prisendringer fra leverandør. 

 
Panteattest, pr stk kr 172 

Innhenting av tinglyste erklæringer, pr stk kr 210 

Innhenting av kommunale opplysninger (kan variere) kr 550 

Innhenting av opplysninger fra forretningsfører (kan variere) kr 2 500 

Gebyr for innhenting av ferdigattest / midl. Brukstillatelse kr 495 

Tinglysning av pantedokument med urådighet kr 525 

Oppgjørshonorar kr 6 250 

Vindusplakat kr 250 

 
 
Markedspakke 

 

Markedspakke 
 

Annonse på Finn.no (1 stk) og sem-johnsen.no 

Sem & Johnsen C - digital annonsering på Google, Facebook og Instagram * 

Nabolagsprofil 

Områdekart 

Vinduseksponering 1 uke 

 
* Sem & Johnsen C standard pakke. Se vedlagt produktark for komplett oversikt. 

 
 
 
 
 
 

kr 12 900 



 

Prisliste eksterne leverandører 
 

I tillegg til de summerte kostnader over, vil oppdragstaker på vegne av oppdragsgiver rekvirere tjenester 
fra eksterne leverandører. Oppdragstaker gis herved fullmakt til å bestille følgende tjenester fra eksterne 
leverandører. Alle kostnader forbundet med disse tjenestene (med unntak av eierskifte- forsikring, 
faktureres direkte fra leverandør til oppdragsgiver. Det gjøres oppmerksom på at prisene kan variere 
noe fra leverandør til leverandør, avvik opp til 10% kan forekomme. 

 
Tilstandsrapport med arealmåling 
Prisene er veiledende, og kan variere noe fra valgt leverandør. 

Leilighet opp til 100 kvm 

 
 

kr 

 
 

6 000 

Leilighet 100 kvm - 150 kvm kr 7 000 

Leilighet 150 kvm - 200 kvm kr 8 500 

Leilighet over 200 kvm  Etter avtale 

Rekkehus, 2-mannsbolig opp til 150 kvm kr 8 500 

Rekkehus, 2-mannsbolig 150 kvm - 250 kvm kr 9 500 

Enebolig, opp til 200 kvm kr 10 500 

Enebolig fra 200 kvm opp til 300 kvm kr 11 500 

Enebolig, over til 300 kvm  Etter avtale 

Plantegning, pr plan kr 950 

Fotografering 
  

6-8 bilder kr 1 375 

14-16 bilder kr 2 250 

16-20 bilder kr 3 250 

20-22 bilder kr 4 000 

30 + bilder kr 7 125 

Hytte/dagstur (kjøring i tillegg) kr 2 900 

Trykking av prospekt 
Komplett prospekt med bilder, salgsinformasjon og vedlegg* 

  

20 stk kr 3 900 

30 stk kr 4 900 

40 stk kr 5 900 
* Hastegebyr for bestilling utenfor vanlig leveringstid tilkommer med kr 625,- inkl mva.   



 

Boligselgerforsikring 
 

 

Alle typer boliger med eget gnr & bnr 
(også eneboligtomter). 

 

Med boligsalgs-/tilstandsrapport: 
4,7 promille. Minimum kr 10 000,- og maks kr 50.000,-. 
 
Uten boligsalgs-/tilstandsrapport (gjelder også dødsbo): 
5,7 promille. Minimum kr 10 000,- og maks kr 50.000,-. 

Alle typer boliger og fritidsleiligheter 
(også frittliggende eneboliger) med 
seksjonsnummer 

3,78 promille av salgssum. Minimum kr 5 300,- 
Maksimum kr. 30.000,- 

Alle typer boliger med andel/aksjenummer 2,25 promille av salgssum. Minimum kr 3 400,- 
Maksimum kr. 25.000,- 

Fritidsbolig 5,3 promille av salgssum. Minimum kr 7 750,- 
Maksimum kr. 50.000,- 

 
For å kunne tegne Boligselgerforsikring er det krav til tilstands-/boligsalgsrapport. Tilstands-/boligsalgsrapporten kan 
ikke være eldre enn 6 måneder på det tidspunktet eiendommen markedsføres. Det er også et krav til at rapporten 
skal være utført av takstmann som er medlem av takstforbund som NITO/NTF/BMTF. 
 
Premie for boligselgerforsikring vil bli belastet selger i forbindelse med sluttoppgjøret. Ovennevnte priser er betinget 
at eiendommen selges «as is». I motsatt fall beregnes det dobbelt premie. Ved oppgjørs-/honoraroppdrag gjelder det 
oppgitte pristaket. 

 
 
 
 



 
 

Arbeidsbeskrivelse 
 

Sem og Johnsen Eiendomsmegling tilstreber alltid et optimalt boligsalg og fornøyde kunder. Det er 7 
avgjørende faser i et eiendomssalg som vil påvirke tid, pris og kunde tilfredshet, vi garanterer og 
dokumenterer en optimal leveranse på alle disse punkter: 

 
 

1. Forberedelse til salg 11t

 
2. Markedsføring av eiendommen 13t

 
3. Visninger 12t

 
4. Oppfølging av interessenter 13t

 
5. Budbehandling 11t

 
6. Kontrakt 4t

 
7.  Overtakelse/oppgjør 6t

 
1 Forberedelse til salg  

Forberedelse til befaring, 
prisundersøkelse, grunnbok m.m. 

1,0t 

Befaring inklusiv kjøring 1,5t 

Intervju med oppdragsgiver 0,5t 

Skriftlig Markedsanalyse på din 
eiendom: 

1,5t 

Innlegging av opplysninger i 
meglersystem/CRM: 

1,0t 

Bestilling og koordinering av takst, 
foto, styling, m.m. 

1,0t 

Koordinering av 3-D plantegning 1,0t 

Oppfølging av takst, foto, styling, 
håndverkere, klargjøring 

1,5t 

Innhenting/kontroll av lovpålagte 
opplysninger og info 

2,0t 

2 Markedsføring  

Kundematch i databasen 2,0t 

Utarbeidelse av nøkkelinfo, lovpålagt 
informasjon, eiendommens historikk, 
områdebeskrivelser, 
nabolagsprofil. 

3,0t 

Bildebehandling, produksjon 
av prospektpresentasjon, vindusplakat 

3,0t 

Utforming av teaserannonser og 
visningsannonser 

2,0t 

Korrekturarbeid med oppdragsgiver på 
markedsmateriell 

1,0t 

Bestilling og oppfølging av prospekt, 
annonser 

1,0t 

Overføring til nettannonser 1,0t 



 

3 Visning  

Forberedelse til visning 1,0t 

Visninger, kjøring, klargjøring, skilting, 
hensyntar privatvisning og ca 3 felles 
visninger 

9,5t 

Oppfølging av oppdragsgiver rett etter 
visning 

1,5t 

 
4 Oppføging av interessenter 

 

Følge opp visningslister/ 
interessenter etter visning 

9,0t 

Bidrag til å hjelpe interessenter 
med øk. rådgiving og hjelp til 
finansiering 

1,5t 

Skaffe eventuell tilleggsinformasjon til 
interessenter 

0,5t 

Statusrapport til oppdragsgiver 2,0t 

 
5 Budbehandling 

 

Megler er tilgjengelig utover normal 
kontortid for budbehandling 

0,0t 

Mottagelse, registrering og bekreftelse 
av mottak til budgivere 

1,0t 

Kontroll av bud og informasjon fra 
budgiver 

1,0t 

Budrundeinformasjon, alle 
interessenter og budgivere kontaktes 

4,0t 

Løpende informasjon og 
strategisamtaler med oppdragsgiver 

2,0t 

Akseptavklaringer, 
overtagelsestidspunkt m.m. 

1,0t 

Føring av detaljert budlogg som 
oversendes kjøper og selger sammen 
med akseptbrev 

1,0t 

Utarbeidelse og utsendelse av 
akseptbrev 

1,0t 

6 Kontrakt  

Kontrakt tilpasses hvert enkel salg med 
nødvendige elementer. 

1,0t 

Utsendelse av kontrakt og 
kontraktsdokumenter til kjøper og 
selger. 

0,5t 

Forberedelse og avholdelse av 
kontraktsmøte 

1,5t 

Klargjøring av oppgjørsoppstilling og 
regning på meglers vederlag og utlegg. 

0,5t 

Arkivering og oppbevaring av kontrakt 
hos megler i 10 år. 

0,5t 

 
7 Overtakelse/oppgjør 

 

Megler kan delta på selve overtakelsen 
og fylle ut overtakelsesprotokoll som 
partene signerer (etter avtale) 

1,0t 

Tilrettelegging, registrering og kontroll 
før og etter oppgjør 

1,0t 

Komplett oppgjør til selger inkl. 
bekreftelse før overtagelse. 

2,0t 

Kjøpers oppgjør, inkl. tinglysing av 
dokumenter. Skjøtet sendes kjøper når 
alt er klart 

1,0t 

Oppfølging, brev, inneståelser, 
arkivering, rapportering. 

1,0t 

 
 

Sum 

 
 

70,0 



 
 

Vilkår 
 

 
○ 

 
Oppdraget gjelder til det blir tilbakekalt, eller maksimalt 6 – seks – måneder fra inngåelse/signatur. 

○ Vederlag/utlegg/tillegg forfaller til betaling ved budaksept jf. emgll. § 7-4 (1). Oppdragstaker aksepterer at oppdragsgiver 
betaler vederlaget/utlegg/tillegg når oppgjøret for eiendommen gjennomføres forutsatt at oppdragsgiver aksepterer at dette 
trekkes i oppgjøret. Oppdragsgiver gir megler fullmakt til å trekke vederlag/utlegg/tillegg i oppgjøret ved signering av 
nærværende avtale. 

○ Dersom det må trykkes opp prospekter supplerende ifbm visning, belastes oppdragsgiver kr 0,5 kr pr side. 

○ Dersom det annonseres mer enn én gang på Finn.no genererer dette et ekstra gebyr på kr 1.109,- pr annonse. 

○ Oppdragstaker har krav på vederlag og dekning av utlegg/tillegg/markedspakker dersom handel kommer i stand innen tre 
måneder etter at oppdragstiden er ute, med noen som oppdragstaker har forhandlet med, eller som etter forespørsel har fått 
opplysninger fra oppdragstaker i oppdragstiden, jfr. emgll. §7-3, 2.ledd. Det samme gjelder dersom handel kommer i stand i 
oppdragstiden, selv om dette ikke skyldes oppdragstakers innsats, jfr. emgll. §7-3, 1.ledd. 

○ Dersom oppdraget utløper på tid eller blir sagt opp av en av partene, faktureres oppdragsgiver utlegg, tillegg og 
markedspakker. 

○ Dersom eiendommen overdras til slektning, arving i boet, fras eparert ektefelle, samboer eller registrert partner, faktureres 
oppdragsgiver fullt vederlag, utlegg, tillegg og markedspakker. 

○ Oppdragstaker har taushetsplikt. Oppdragsgiver har rett til å forelegge eventuelle tvister med oppdragstaker for 
eiendomsmeglernemda, jfr. emgll. §8-8. 

○ Megler fraråder at oppdragsgiver inngår avtale med en interessent direkte før annonserte visninger avholdes. Dersom selger 
allikevel velger å akseptere et slikt bud, forfaller fullt vederlag/utlegg/tillegg iht denne avtale, også visninger selv om disse 
ikke er gjennomført 

○ 
Ved valg av provisjon som vederlagsform, belastes ikke vederlag dersom oppdraget blir tilbakekalt eller dersom handel ikke 
kommer i stand i løpet av oppdragstiden. Ved valg av timebetaling, faktureres oppdragsgiver for medgått tid, når oppdraget 
utløper eller blir tilbakekalt og eiendommen ikke er solgt. Oppdragsgiver blir uansett valg av betalingsform fakturert for 
direkte utlegg, tillegg og markedspakke, dersom oppdraget blir tilbakekalt eller går ut på tid, og eiendommen ikke er solgt. 
Valg av vederlagsform er endelig når denne avtale er undertegnet, selv om det i ettertid skulle vise seg at andre alternativer 
hadde vært gunstigere. 

○ 
Det tas forbehold om endringer i priser hos eksterne leverandører, samt i offentlige gebyrer. Alle priser 
i denne avtale er inklusive mva om ikke annet er 
definert. 

○ Oppdragsgiver er gjort oppmerksom på at gevinst ved salg av boligeiendom kun er skattefri når selger har eiet eiendommen 
og selv bebodd den i minst ett av de siste to år. Botid regnes fra den dag man registrerer adresse i folkeregisteret, til man 
aksepterer et bud. Ved salg av fritidseiendom er gevinst skattefri når den har vært eiet og bruk i minst 5 av de siste 8 år før 
realisasjon. Oppdragsgiver oppfordres selv til å sjekke andre skattemessige konsekvenser. 

○ Oppdragsgiver er forpliktet til ikke å akseptere en prisantydning som ligger på et nivå han ikke vil akseptere. 

○ Oppdragsgiver gir megler tillatelse til å benytte e-post til intern kommunikasjon mellom megler og oppdragsgiver. 

○ Oppdragsgiver plikter å signere/utstede en sikringsobligasjon til megler, denne skal tinglyses. Obligasjonen skal sikre 
gjennomføring av transaksjonen, samt tjene som sikkerhet for oppdragstakers utestående. 

○ Fra 1/1 2004 er eiendomsmeglere underlagt hvitvaskingsloven. Dette innebærer at eiendomsmeglere er forpliktet til å melde 
fra om mistanke om forsøk på hvitvasking til Økokrim, uten at partene varsles om dette. 

○ Ved oppdragsinngåelse plikter oppdragsgiver å signere/utstede et sikringsdokument (pantedokument) med tinglysingssperre 
pålydende antatt salgssum + 20% på eiendommen. Sikringsdokumentet skal sikre gjennomføringen av transaksjonen, samt 
tjene som sikkerhet for oppdragstakers utestående. Dokumentet slettes så snart oppgjøret er gjennomført. 

○ Oppdragsgiver bekrefter å ha blitt informert om sin plikt til å fremskaffe energiattest. I motsatt fall vil boligen automatisk bli 
tildelt dårligste energimerking. Dersom energiattest ikke blir fremskaffet kan kjøper få energimerket boligen for selgers 
regning, jf. forskrift om energimerking. 



○ Oppdragsgiver bekrefter å ha blitt informert om at listen over løsøre og tilbehør, utarbeidet av Norges 
Eiendomsmeglerforbund, legges til grunn for salget så fremt annet ikke fremkommer i salgsoppgaven. 

○ I forbindelse med gjennomføringen av oppdraget, vil oppdragstaker behandle en rekke personopplysninger om 
oppdragsgiver, herunder blant annet: navn, e-postadresse, personnummer, boligopplysninger, telefonnummer, 
kjøpshistorikk, overtagelsesprotokoll, kontrakt, bankkontonummer. Behandling av personopplysninger er underlagt 
personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR). Formålene for behandlingen av personopplysninger er blant 
annet å oppfylle oppdragsavtalen, etterlevelse av lovpålagt krav, herunder krav i eiendomsmeglingsloven og 
hvitvaskingsloven, markedsføringsformål, analyse og tjenesteutvikling, mv. 

 
Oppdragsgiver er i henhold til eiendomsmeglingsforskriften § 3-7 pålagt å oppbevare kontrakter og dokumenter tilknyttet 
oppdraget i minst 10 år. Etter dette vil opplysningene bli slettet alternativt anonymisert. 

 
Oppdragsgiver vil dele opplysninger med blant annet kommunen, forretningsfører, oppdragsgivers bank/kreditor, 
Kartverket, Skatteetaten, finn.no, samt leverandører av blant annet meglersystemet og annet elektroniske system som er 
nødvendig for gjennomføringen av meglers arbeid. 

 
Oppdragsgiver er ikke behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger som foretas av takstmann, boligstylist, 
fotograf mv. For mer informasjon om vår behandling av personopplysninger og informasjon om dine rettigheter, se vår 
personvernerklæring på Sem & Johnsens hjemmeside. 



 



 



 


