
Allmän information
Fastigheten köps i det skick den befinner sig i på 
kontraktsdagen. Vid tillträdet ska fastigheten stämma 
överens med vad som har avtalats mellan parterna och 
den får heller inte avvika från vad köparen med fog kunnat 
förutsätta vid köpet. En säljare är skyldig för dolda fel i tio 
år efter försäljningen av en fastighet. 

Köparens undersökningsplikt
Köparen bör genomföra en noggrann undersökning av 
fastigheten, det vill säga uppfylla sin undersökningsplikt. 
En köpare har en långtgående undersökningsplikt som  
omfattar alla delar av fastigheten och Ludvig & Co  
Fastighetsförmedling rekommenderar köpare att anlita en 
sakkunnig för en noggrann genomgång. Mer om detta samt 
hur man gör om man upptäcker fel vid en besiktning går att 
läsa på vår hemsida - ludvigfast.se/koparinformation

Fastighetsmäklarens information om fel
Fastighetsmäklaren har inget ansvar för fastighetens 
skick eller för eventuella fel. Om fastighetsmäklaren har 
fått vetskap om, sett eller misstänker brister ska mäklaren 
informera om detta. 

Uppgifter om areal
Fastighetsmäklaren har skyldighet att redovisa de areakäl-
lor som denne har tillgång till men köparen uppmanas att 
själv undersöka fastighetens gränser och storleken på 
eventuella byggnader om detta är av vikt för köparen. 

Budgivning 
Om flera spekulanter är intresserade av samma fastighet 
kan budgivning bli aktuell. Läs mer om hur en budgivning 
går till samt köparens, säljarens och mäklarens skyldigheter 
och rättigheter på vår hemsida - ludvigfast.se/koparinfor-
mation. Där finns också information om säljarens rätt att 
bestämma köpare samt om vilka som får ta del av budgiv-
ningsförteckningen etc. 

Information om sidoverksamhet
Om fastigheten annonseras på Hemnet utgår en indirekt 
ersättning till Ludvig & Co Fastighetsförmedling AB om 
150-1 450 kr beroende på aktuellt annonspris, motsvarande 
50 % av annonspriset. För de fall annan sidoverksamhet  
förekommer i den enskilda förmedlingen informerar  
mäklaren om det separat. 

Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av 
terrorism
Fastighetsmäklare lyder under lagen om åtgärder mot 
penningtvätt och finansiering av terrorism. Därför behöver 
mäklaren göra en identitetskontroll samt ställa en rad frå-
gor till såväl säljare som köpare bland annat kring finanse-
ringt av köpet.

Mer information
Informationen i denna handling är på intet sätt  
heltäckande. Läs mer om köparens undersökningsplikt, 
anlitande av besiktningsman, areal samt säljarens  
upplysningsplikt på ludvigfast.se/koparinformation samt 
uppgifter om möjlighet till friskrivning och vad som sker 
vid fastighetsbildning, budgivning samt annan matnyttig 
information på ludvigfast.se/koparinformation

För frågor gällande boendekostnadskalkyl, EU-stöd,  
skattefrågor eller frågor av annan karaktär är du givetvis 
varmt välkommen att kontakta aktuell fastighetsmäklare 
för denna fastighet eller någon av våra andra kunniga  
mäklare. Du är också varmt välkommen att ta kontakt 
med vårt systerföretag, Ludvig & Co AB, om du önskar att 
komma i kontakt med skatteexperter, ekonomer alternativt 
jurister som sitter på 130 orter runt om i landet. 

Behandling av personuppgifter - Dataskyddspolicy
Vi på Ludvig & Co Fastighetsförmedling vill att du ska 
känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. 
Vi värnar om din personliga integritet och eftersträvar alltid 
en hög nivå av dataskydd. De personuppgifter du lämnar 
kommer att behandlas enligt vår dataskyddspolicy. För mer 
information se ludvigfast.se/dataskyddspolicy

Om du har några frågor eller funderingar rörande behand-
lingen av dina personuppgifter, hör gärna av dig till oss 
enligt nedanstående kontaktinformation.

Ludvig & Co Fastighetsförmedling AB (559318-0945)
Warfvinges väg 32
112 51 Stockholm

E-post: dso@ludvig.se

Köparinformation


