SNØSIKKERT

ET FISKEELDORADO I VANN OG ELV

Preparerte langrennsløyper fra døren

Fra Valdrestunet er det kun en rusletur til stor ørret

VALDRES ALPINSENTER

OS GJESTEGÅRD

15 min. unna

Tilbyr kiosk og servering.
Valdrestunets eiere får et bredt servicetilbud

GODE JAKT- OG TURMULIGHETER

GOD BELIGGENHET

Rikt dyreliv med bl.a. elg, hjort, rådyr, og rype.
Kort vei til Jotunheimen

2,5 t kjøring fra Oslo og 5 t fra Bergen
Buss daglig fra Oslo/Bergen/Gjøvik

ARKITEKTTEGNET

VALDRES GOLF

28 selveierleiligheter rundt Sæterhytten

Grønt kort/Fritt spill/Medlemskap inkl.
Kun 10 min. unna

olfGratis gskap
medlem

Inklude

NORSK KVALITET
på materialer og fagfolk

rt

Prisliste Valdrestunet:
• Peisovn SCAN (Jøtul)
• Fliser med varmekabel:
Gang/bad (gulv/vegg)
• Kjøkken: Kvikk eller lignende
• Parkett: Eik 1. etg.
• Furugulv: 2. etg.
• Baderomsmøbler og dusjkabinett

Følgende er inkludert:

• Golf medlemskap, grøntkort,
fritt spill (se prospekt/megler)
• «Ring hytta varm»
• Keramisk topp
• Komfyr i børstet stål
• Vifte i børstet stål

LEILIGHET
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For best mulig å sikre at alle kjøpere kan betale full kjøpesum + omkostninger, tas det forbehold om å
kreve dokumentasjon av kjøpers finansiering og evne til å betale felleskostnadene.
Des tas videre forbehold om rett til å foreta kontroll av evnt. betalingsanmerkninger.
Det vil ikke bli inngått avtale om kjøp av leilighet dersom Selger finner at innhentede opplysninger om finansiering og betalingsevne ikke er tilfredsstillende.
Selger forbeholder seg retten til å endre prisen på usolgte enheter uten foregående varsel.
Det påløper administrasjonsgebyr ved navneending etter aksept av bud.

Ta kontakt for nærmere info og 32 siders prospekt m/bilder
Tom Z. Bliksmark, tlf. 909 25 904
e-post: tzb@ringeiendom.no

Stian Carlsen, tlf. 909 16 217
e-post: sc@ringeiendom.no

Vegar Skredlund, tlf. 954 08 449
e-post: vs@ringeiendom.no

