
Så här går det till att köpa en lägenhet i K1 Nacka Strand
—

1

1. VIP-säljstart
På visningstillfällena presenterar vi lägenheterna och ger aktuell information om projektet K1. 
Vi går även noggrant igenom hur köpet går till. Du får försäljningsmaterial med broschyr och 
ritningar.

Prislistan som presenteras på VIP-säljstarten gäller bara för våra intressenter och fram till den 
allmänna säljstarten, vilken genomförs ca tre veckor efter VIP-säljstarten.

2. VIP-hemsida - 28 oktober
På torsdag den 28 oktober öppnas VIP-hemsidan för K1. Här kommer ni kunna se bostadsväljaren, 
priser och all information ni behöver om projektet.

3. Köpanmälan – Tisdag 9 november kl. 12.00
På tisdag 9 november kl. 12.00, har du möjlighet att genomföra din köpanmälan på vår VIP-
hemsida för K1 (den som öppnar den 28 oktober). Vi kommer självklart påminna om detta via mail. 
Det är först till kvarn som gäller och du kommer då att bli tilldelad ett digitalt könummer. 

4. Tecknande av förhandsavtal
Våra ansvariga fastighetsmäklare från Widerlöv Nyproduktion kommer i turordning att kontakta 
de som lämnat in en köpanmälan, för att boka tid för undertecknande av bindande förhandsavtal. 
Vid avtalsmötet sker en noggrann genomgång av kommande steg i projektet. För att teckna ett 
förhandsavtal krävs att du kan styrka finansieringen genom ett lånelöfte. SEB i Nacka strand är 
insatta i projektet och de kan vara behjälpliga med ett lånelöfte.

När du köper en nybyggd bostad av Tobin Properties betalar du ett fast pris, utan budgivning. 
När du skriver på ett förhandsavtal betalar du ett förskott på 50 000 kronor. Förhandsavtalet är 
ett bindande avtal.

Kontaktuppgifter till SEB Nacka strand:
Augustendalsvägen 10
Rådgivare: Birgitta Lorenz Olsson och Peter Wecke
Mail: Birgitta.lorenz-olsson@seb.se telefon: 08-639 41 41
Mail: Peter.wecke@seb.se telefon: 08-639 41 21

5. Allmän säljstart
Ca tre veckor efter VIP-säljstarten, släpper vi de lägenheter som inte tecknats av våra 
intressenter till allmänheten.




