BUDGIVNING - BRA ATT VETA!
BUDGIVNING
Vi på Estate Mäklare & Inredning tillämpar s.k. öppen budgivning. Det innebär att du som spekulant lämnar ditt bud till den
ansvarige fastighetsmäklaren, som löpande redovisar inkomna bud till säljaren och till övriga spekulanter. Spekulanterna får
då möjlighet att lägga nya bud.

BUD ÄR INTE BINDANDE
Den allmänna utgångspunkten för budgivning är att bud inte är bindande – inte ens om det lämnas skriftligt. Först när både
säljaren och köparen har undertecknat ett köpekontrakt för fastighet eller bostadsrätt blir köpet bindande. Innan dess kan ena
parten ändra sig utan att motparten kan ställa några krav.

MÄKLARENS SKYLDIGHETER VID BUDGIVNING
Mäklaren ska ge alla spekulanter tydlig information om hur en eventuell budgivning kommer att gå till och hur bud bör
lämnas. Mäklaren ska också upplysa om eventuella krav eller önskemål från säljaren.
Eftersom det är säljaren som avgör om ett bud är intressant eller inte ska mäklaren ta emot och vidarebefordra alla bud till
säljaren. Det gäller även om buden inte lämnats på det sätt som bestämts. Mäklaren ska också vidarebefordra spekulanters
meddelanden om intresse för objektet till säljaren.
Mäklarens skyldigheter gäller till dess att säljaren och köparen undertecknat ett köpekontrakt.

MÄKLARENS SKYLDIGHETER NÄR UPPDRAGET SLUTFÖRTS
En mäklare är skyldig att upprätta en förteckning över budgivningen med uppgifter om:



Spekulantens namn



Kontaktuppgifter som adress, e-postadress eller telefonnummer



Bud med tidpunkt för när budet lämnades och eventuella villkor för budet, t.ex. om lån eller besiktning.

Mäklaren ska överlämna förteckningen till säljaren och köparen när uppdraget slutförts

SÄLJAREN BESTÄMMER ÖVER BUDGIVNINGEN
Säljaren bestämmer – i samråd med mäklaren – hur en eventuell budgivning ska gå till. Säljaren är dock inte juridiskt bunden
av sådana överenskommelser. Därför kan formerna för budgivningen ändras.
Det är säljaren som bestämmer till vem han vill sälja, när och till vilket pris. Det betyder att säljaren inte behöver sälja till den
som lämnat det högsta budet. Säljaren är inte juridiskt bunden av ett löfte att sälja eller att sälja till det pris som presenterats i
marknadsföringen.
Mer information om budgivning finns på fastighetsmäklarnämndens hemsida

