
Vägen fram till att äga en nyproducerad lägenhet är lite längre 
jämfört med att köpa en befintlig bostad. Men den speciella 
känslan av att vara den allra första som bor i ditt nya hem gör det 
värt väntan. Och med Nokons garantier kan du vara säker på att 
ditt köp är tryggt. Så här går det till: 

Hitta lägenhet
Information och priser för Nokons lägenheter hittar du antingen 
via www.nokon.se eller hos de lokala fastighetsmäklare som är 
knutna till våra bostadsprojekt. 

Teckna förhandsavtal 
När du hittat en lägenhet du är intresserad av kontaktar du den 
fastighetsmäklare som är knuten till projektet och som hjälper 
dig att teckna ett förhandsavtal med bostadsrättsföreningen. I 
samband med att förhandsavtalet betalar du en dellikvid i form av 
en handpenning om 50 000 kr.

Inredningsval    
Du kan vara med och påverka inredning och val av vitvaror för ditt 
kök och badrum genom att välja ett tillvalspaket. Tillvalen pre-
senteras i vår tillvalskatalog och görs tillsammans med mäklaren i 
samband med att förhandsavtalet ingås.

Din nya lägenhet växer fram 
Under tiden som din lägenhet byggs meddelar vi dig via e-post hur 
arbetet fortskrider. 
 
Upplåtelseavtal 
Några månader innan inflyttningsdatum tecknar du ett 
upplåtelseavtal med bostadsrättsföreningen. I samband med 
upplåtelseavtalet blir du juridiskt ägare till lägenheten och medlem 
i föreningen.

Besiktning 
Innan tillträde så slutbesiktigas lägenheten av en oberoende be-
siktningsman som kontrollerar att byggnationen är korrekt utförd. 
Eventuella fel åtgärdas av Nokon och efterbesiktigas.

Tillträde och slutbetalning 
Datum för tillträde meddelas sex månader före tillträdesdagen. 
Slutbetalning ska ske senast samma dag som tillträdesdagen. När 
betalning är oss tillhanda kan du flytta in i din nya lägenhet.

NOKONS TRYGGHETSGARANTIER

Konkursförsäkring
Alla våra bostadsprojekt är försäkrade genom ett externt garanti-
bolag som garanterar att huset byggs färdigt och du kan flytta in i 
din nya lägenhet som planerat.

Bostadsrättsföreningen
I samband med säljstarten bildar Nokon en bostadsrättsförening 
för huset. Föreningen är alltid nybildad och har inga gamla skulder. 
Föreningens ekonomiska plan utformas enligt Boverkets direktiv 
och är godkänd av certifierade intygsgivare. 

Osålda lägenheter
Nokon står för månadsavgiften för osålda lägenheter i upp till 
6 månader efter tillträdesdagen. Skulle bostadsrättsföreningen 
inte lyckas sälja kvarvarande lägenheter inom den perioden köper 
Nokon lägenheterna av föreningen. På så vis elimineras risken för 
obalans i föreningens ekonomi.

Garantitid
Garantitiden för en nybyggd bostadsrätt är 5 år undantaget 
installationer av vitvaror som har en garanti på 2 år. Nokon utför 
en kontrollbesiktning i lägenheterna efter 2 år för att se till att allt 
fungerar som det ska.

En enkel och trygg bostadsaffär

ATT KÖPA BOSTAD AV NOKON

Nokon är ett bygg- och bostadsbolag med rötter i Sörmland. Nokon har funnits sedan 2003 och bygger fler än 200 lägenheter årligen på orter som Nyköping, 
Gnesta, Trosa och Vagnhärad.  Har du fler frågor om ditt bostadsköp är du välkommen att kontakta oss på: info@nokon.se eller telefon 0156-209 20. 

Nokon verkar för trygga och säkra bostadsaffärer.


