
 

 

Prisliste 

Provisjon         Fra 1,5 %   

             Til  3,0 % 

Minimumsprovisjon        Kr. 40.000,- 

Tilrettelegging         Kr. 7.250,- 

Visninger per stykk        Kr. 950,- 

Oppgjør         Kr.  3.825,- 

Fotopakke         Kr. 5.000,- 

Markedspakke         Kr. 11.200,- 

Grunnpakke         Kr. 2.990,- 

Info forretningsfører        Fra  5.000,-  

            Til  12.070,- 

 

Oppgjørsoppdrag        Kr. 25.000,- 

Verdivurdering / E-Takst (Avstand over 20 km: Pris etter avtale)    Kr. 2.500,- 

 

Fotopakke 

*Bilder av boligen innvendig og utvendig 

*Dronefoto- og video 

*Video av boligen tilpasset digitale flater 

*2D plantegninger 

Markedspakke 

*Digital markedsføring - Gjennom våre analysesystem finner vi de potensielle kjøperne som har størst 

sannsynlighet til å være interessert i ditt objekt. Annonsene vises på nasjonale og lokale nettsteder som 

blant annet på VG, FINN, Dagbladet, E24, Altaposten, Ifinnmark, samt på Facebook og Instagram. Vi 

benytter oss av forskjellige utvalgte bannerstørrelser som gir deg de beste plasseringene på nettstedene. 

*Internettannonser – Tydelig profil på finn.no og partners.no 

*Eksklusive salgsoppgaver – Komplett info i ett dokument 

*Digital salgsoppgave for nedlasting på internett 

*Nabolagsprofil i salgsoppgave og på FINN.no 

*SMS-Tjeneste fra Partners med digital visningsliste som har link til salgsoppgave på e-post og sms samt 

automatisk utsendelse av salgsoppgaver til interessenter med øyeblikkelig levering per e-post 

*Mitt Hjem – vår webapp (tilgjengelig på mobil, nettbrett eller pc) kan du følge boligsalget "live" fra og 

med ditt første møte oss i Partners Eiendomsmegling. 

*Til salg plakater 

*Annonsering av boligen på storskjerm i vårt lokale ved kjøpesenteret AMFI 



Grunnpakke 

*Gebyrer for offentlig informasjon fra kommunen 

*Grunnbok og tinglyste erklæringer 

Andre utgifter 

Boligselgerforsikring  

Rapport fra takstmann 

 

Provisjonen vil variere i forhold til forventet salgssum og eiendomstype. Konkret fastsettelse av tilbud 

skjer etter en nærmere vurdering av eiendommen som skal selges. Provisjon beregnes av salgssum inkl. 

fellesgjeld og forfaller til betaling ved budaksept.   

 

Vi gjør videre oppmerksom på at nevnte gebyrer kan variere noe utover prislisten ved salg i ulike 

kommuner.  

 

Alle priser inkl. mva.  

 


