
Intresserad av våra centrala tilläggstjänster? Tala med din ansvarige mäklare eller gå in på maklarringen.se

Fastighetsmäklarlagen anger att mäklaren tydligt ska redovisa de ersättningar som erhålls för de tilläggstjänster som förmedlas till säljare 
och/eller köpare. Den lokala mäklaren kan, vid förmedling av tjänsterna ovan, erhålla en ersättning från 26 kr upp till 704 kr per tjänst. 
Specifikt för SEB Bolån kan exempelvis ett bolån om en miljon kronor ge en ersättning med maximalt 0,0968 %. Din lokala mäklare kan ge 
dig en fullständig lista för ersättningarna. Lokala sidotjänster kan förekomma. Ovanstående gäller med reservation för ev. tryckfel. Läsaren är 

medveten om att tjänster, dess innehåll och ersättningar kan komma att förändras eller justeras.

Priset för din bostad jämförs av intresserade  
köpare med liknande bostäder. Ofta blir det 
priset per kvadratmeter som jämförs. Därför är 
det viktigt att du vet och kan visa hur stor din 

bostad är. Vår samarbetspartner Independia gör en exakt 
och aktuell uppmätning så att både du och köparna vet 
vad som gäller. 

Areamätning

Att sälja ett hus som är genomgånget från källare 
till taknock ger en extra trygghet för dig. Och 
självklart höjer det intresset hos köparna att 
bostaden är kvalitetsstämplad. I Ringmärkt Villa 

ingår bl.a. en noggrann förbesiktning och en säljarförsäkring 
med ett högt maxbelopp och utan självrisk. Försäkringen har 
dessutom tillägg för vissa av husets installationer. 
Se försäkringsvillkor för mera information. Försäkringsför-
medlare är Nordic Försäkring. Ringmärkt utförs av vår sam-
arbetspartner Independia. Tjänsten fråntar inte köparen 
från sin undersökningsplikt, vi rekommenderar alla våra 
köpare att vända sig till SBR för oberoende och fristående 
besiktningsmän. 

Ringmärkt villa

Självklart kan vi även erbjuda tjänsten för  dig 
som säljer en bostadsrätt. Det görs en noggrann 
besiktning som tar reda på lägenhetens skick. Vill 
du, kan du även lägga till en areauppmätning 

av din bostad, så att du kan lämna en korrekt storlek av 
bostaden. Ringmärkt utförs av vår samarbetspartner
Independia. Tjänsten fråntar dock inte köparen från sin 
undersökningsplikt, vi rekommenderar alla våra köpare att 
vända sig till SBR för oberoende och fristående
besiktningsmän.

Ringmärkt bostadsrätt

Energideklaration
När du säljer din villa är du skyldig att se till att 
det finns en giltig energideklaration av ditt hus. 
Det är resultatet av ett EU-direktiv som syftar 
till att vi alla ska bidra till att värna om miljön 

och sänka energikostnaderna. 

En förbesiktning är en noggrann undersökning 
av huset som ger en god bild av husets skick och 
eventuella brister. Besiktningen utförs av en SBR 
ansluten besiktningsman. Tjänsten fråntar dock 

inte köparen från sin undersökningsplikt, vi rekommenderar 
våra köpare att vända sig till SBR för oberoende och fri-
stående besiktningsmän.

Förbesiktning

Familjevisning
Att ta med barnen på visningar har sina sidor. 
För att hjälpa alla föräldrar att titta på det nya 
hemmet i lugn och ro, erbjuder vi Familjevisningar. 
Ett rum blir barnhörna där vår barnvakt tar hand 

om barnen och håller dem sysselsatta medan föräldrarna 
går runt i lugn och ro och tittar på bostaden.

Med rätt förberedelser är det lättare att vinna. 
Vår tjänst Startklar hjälper dig förbereda din 
försäljning, så att du snabbt kan sätta igång när 
du hittar ditt nya hem eller är redo att sälja. 

Tjänsten innehåller allt från värdering till fotografering och 
annonsering.

Startklar

Hos oss på Mäklarringen möter du 
erfarna och engagerade mäklare 
som hjälper dig att sälja ditt hem, 
eller hitta ett nytt när du vill köpa. 
Dessutom erbjuder vi en mängd 
tilläggstjänster som du har nytta av 
före, under och efter din bostads-
affär. Din ansvarige mäklare kan 
berätta mer om tjänsterna nedan. 

VAd kAn VI 
STå TIll 
TjänST mEd?

SEB Bolån
Vilken bostad du än vill köpa, kan vi hjälpa dig med 
ett riktigt förmånligt bostadslån. Vi samarbetar 
med SEB som erbjuder dig några av marknadens 
bästa villkor.

marknadsföring
Tillsammans med dig bestämmer vi vilka marknads-
föringskanaler vi skall använda för att exponera din 
bostad på bästa sätt. Vissa marknadsföringskanaler 
debiterar dig som kund direkt, ett exempel på detta 

är Hemnet.se. Din mäklare berättar gärna mer om dina olika 
möjligheter och kostnader för att köpa till media.


