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Priser inkl. MVA, befaring, levering/henting av møbler og leieperiode inntil 5 uker.  

LEILIGHET 

1 roms kr. 9.900,- 

2 roms kr. 12.900,- 

3 roms kr. 14.900,- 

4 roms kr. 16.900,- 

5 roms kr. 19.900,- 

REKKEHUS -/ HUS 

100 - 149 kvm kr. 21.900,- 

150  - 199 kvm kr. 23.900,- 

200 - 249 kvm kr. 27.900,- 

 

>250 kvm - etter avtale 

UTE-STYLING 

Liten terrasse kr. 990,- 

Medium altan kr. 1990,- 

Hage / lounge kr. 2990,- 

Veiledning: 

Kr. 1490,- pr. time 



 
 

SALGS OG -/LEVERINGSBETINGELSER 
 

• Pris er inkludert MVA, befaring, levering/henting av møbler og leie av styling i inntil 5 uker. 
Dersom kunden ikke svarer på henvendelse om henting påløper det automatisk leie videre med 
15% av kontraktsum pr. uke, når 5 ukers leieperiode er over.  

 

• Vi forbeholder oss retten til å hente møblene straks boligen er solgt. Dersom boligen ikke blir 
            solgt innen 6 uker fra tidspunkt for styling, kan avtaleperioden utvides mot leie ved kapasitet. 
             

• Dersom boligen ikke er tilstrekkelig ryddet og rengjort iht. avtale og slik at 
oppdraget ikke kan utføres som avtalt, vil det tillegges et utsettelsesgebyr på kr. 1500,-. 
 

• Faktura sendes etter utført arbeid med 7 dagers betalingsfrist.  
 

• Styling pakken (møbler, interiør og øvrige artikler) er kundens ansvar under leieperioden. 
Kunden har selv ansvar for å ta inn tekstiler og pynt brukt til styling utendørs, mellom 
fotografering og visning, med mindre det foreligger en annen avtale med megler.  
 

• Styling er kun for utstilling og ikke for personlig bruk. Dersom noe er tydelig brukt, har merker 
eller på annen måte er forringet, vil det påløpe ekstra kostnader i ettertid, evt. må gjenstanden 
kjøpes. Styling må ryddes vekk mellom foto og visning for så å settes opp igjen til visning. 
 

• Tilbudet er gyldig i 4 uker. Ved aksept av tilbudet oppgir kunden fakturaadresse (navn, 
postadresse, e-post og telefon) per e-post eller pr. tekstmelding.  


