E & G Bygg inviterer:

BLI BOLIGVENN
‐ OG TJEN 50.000,‐
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Vi inviterer alle våre boligvenner i DES‐KLUBBEN som har kjøpt bolig hos oss
og alle andre medlemmer en mulighet å tjene ekstra penger.

Vi tilbyr våre boligvenner «meglerhonorar» pålydende 50.000,‐
til deg som tipser oss om potensiell boligkjøper i Doverkvartalet.

Vår megler vil da ta kontakt med Den potensielle boligkjøper
og gjennomføre visninger og verdivurdering av nåværende bolig.

Ønsker du og potensielle kjøper visning i lag,
så er det bare å send melding (se under).

SOM BOLIGVENN KAN DU
GI KJØPER LIKE MYE I RABATT: 50.000,‐
Den potensiell boligkjøper får altså samme summen
– kjøper tjener på din henvendelse,
og får 50.000,‐ i rabatt på leilighetsprisen.

TIPS: SLIK GJØR DU
1.
2.
3.

Kontakt den som du tror er interessert
Gi oss deres kontaktinformasjon og din med e‐post*
Merk emnefeltet: TIPS FRA EN BOLIGVENN
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4.
5.
6.

Send tips til: lorentz@eiendomsgruppen.no ‐ med kopi til deg selv!
Meld i e‐posten om du/kjøper/dere i lag ønsker visning
Fører salget frem, så honorerer vi deg med 50.000,‐

*PS. Interesserte/kjøper må informeres at du skal dele deres kontaktinformasjon
og aksepter at vi kontakter dem pr. telefon og elektronisk.

ØNSKER DU SELV Å VÆRE KJØPER
‐ DA GIR VI DEG 100.000,‐ i RABATT
Er du selv potensielle kjøper, så får du både i pose og sekk.
«Meglerhonorar» pålydende 50.000,‐ + Rabatten pålydende 50.000,‐
Til sammen 100.000,‐ i rabatt på leilighetsprisen

KJØPE SELV: SLIK GJØR DU
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Meld din interesse
Gi oss din kontaktinformasjon med e‐post*
Merk emnefeltet: 100.000 TAKK
Send e‐post til: lorentz@eiendomsgruppen.no ‐ med kopi til deg selv!
Meld i e‐posten at du/dere ønsker visning
Fører salget frem, så får du 100.000,‐ i rabatt.

*PS. Vi informerer at kjøper må aksepter at vi kontakter dem pr. telefon og elektronisk.
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______

I tillegg tilby vi alle nye kjøpere 3 stk. gavekort:
Flyttevask: Gavekort 1000,‐
Flyttehjelp: Gavekort 1000,‐
Mellomlagring/container og frakt
i forbindelse med flytting:
Gavekort 1000,‐

______

PROSPEKT OG PRISLISTE
Last ned prospekt og prisliste, her:
https://eiendomsgruppen.no/oslo‐region‐ostlandet/dovrekvartalet‐lillestrom‐ost/

Lykke til boligvenner

Like vår facebookside …>

Vennlig hilsen

Lorentz Kvalvik
Mobil: (+47) 916 60 771
E‐post: lorentz@eiendomsgruppen.no
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E & G BYGG AS
Sørumsgata 11 ‐ 2000 Lillestrøm

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Til orientering
Du får denne e‐posten da du tidligere har meldt din interesse, kjøpt bolig eller har tilknytning til oss. Vi
vil kun benytte din kontaktinformasjon til relevant informasjon angående våre boligprosjekter.
Du kan når som helst melde deg av, send melding til: lorentz@eiendomsgruppen.no
Vi følger EU’s personvernforordning (GDPR), se: www.eiendomsgruppen.no/personvernpolicy
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