
Japansk kvalitet og tøffest i klassen
5 års garanti - isuzu.no

nkl mva)

PREMIUMPAKKE Verdi 57.500,- NÅ KUN 20.000,- SPAR 37.500,-
18” aluminiumsfelger - LED-lys foran og bak - Automatisk klimaanlegg - Stigtrinn - Alarm
Premium skinnseter og dørpaneler - El.innstilling av førerstol - USB-kontakt - 8 høyttalere
Nøkkelfritt system - Bakkestartassistent - Hill descent control - Tectyl understellsbehandling
Rattbetjent DAB+-radio, navigasjon, ryggekamera og bluetooth fra Alpine med 8” touch-skjerm

LEASING

2.487,-2.487,-
PPPPRRRR MMMMNNNNDDDD EEEEKKKKSSSSS MMMMVVVVAAAAPR MND EKS MVA

*Leeeeeeiiiiieeeeevvvvviiiiilllllkkkkkååååårrrrr::: IIIIIsssssuuuuuzzzzzuuuuu 44444ddddd aaaaauuuuutttttooooommmmmaaaaattttt iiiiinnnnnkkkkklllll.::: BBBBBeeeeedddddllllliiiiinnnnneeeeerrrrr, MMMeeettt.lllaaakkkkkk, Vinterhjul, Matter.
36mnd/60.000km. Startleie: kr. 50 000,- eks.mva. Etableringsgebyr: 5.363 ink.mva. Rente: 3,95%
Totalpris: kr. 144 235,- eks mvaI tillegg kommer årsavg. og forsikring. 3 års bindingstid.

(364 00 -

BILER PÅ LAGER
FOR RASK LEVERING

PPiicckk-uupp BBBlllaaaccckkk EEEddiittiioonn TTTrrrooooooppeerr MMMaaagggnnnum AAArctttiicc TTrruucckk 3355

VELG MELLOM PICK-UP, BLACK EDITION, TROOPER, MAGNUM, OG ARCTIC TRUCK

AAArccctttiiiccc TTTrruucckk 3333

DOBBEL
HAT-TRICK
”PICK-UP OF THE YEAR 2018”

”MOST RELIABLE PICK-UP”

”BEST WORKHORSE PICK-UP ”

WHAT VAN - DESEMBER 2017

PICK-UP & 4X4 - MARS 2018

TRADE VAN DRIVER AWARDS - APRIL 2018

DOBBEL TRIPPELSEIER TIL ISUZU.
NORGES MEST SOLGTE PICK-UP

I MAI, JUNI OG JULI.
I TILLEGG HAR ISUZU GÅTT RETT TIL

TOPPS I 3 STORE KÅRINGER FOR 2018.

ÅPNINGSTIDER
man-fre 09.00 - 17.00
tor 09.00 - 19.00
lør 10.00 - 14.00
tlf: 64 83 12 00
Hvamsvingen 7
2013 Skjettenwww.rsabil.no

PRIS FRA KR 309 992,- EKS MVA (364.900,- inkl mva)PRIS FRA KR 309 992,- EKS MVA (364.900,- inkl mva)PRIS FRA KR 316.312,- EKS MVA (372.800,- inkl mva)
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skedsmokoRset: 
Denne boligen ble 
solgt for over seks 
millioner kroner. – Det 
var litt av et syn å se 
byfolk slappe så godt 
av på visning, sier 
eiendomsmegleren. 
Veronika Sletta
veronika.sletta@rb.no
63 80 00 00

– Det er en romantisk enebolig 
med en fantastisk frodig og 
innholdsrik hage som selgeren 
har utviklet over tid. Der kan 
man dyrke nesten hva man vil, 
sier Ada Kjenner, megler og 
partner i Frogner Eiendomsme-
gling AS om boligen på Skeds-
mokorset. 

 Totalt var det snakk om 97 
interessenter, hvor 30 personer 
skrev seg opp på visningsliste-
ne.

solgt høyt over takst
Boligen «Bjørkely» på Solberg 
på Skedsmokorset blir omtalt 
som en idyllisk perle av megle-
ren. 

Det var flere som mente bo-
ligen vakte oppsikt, og til 
slutt var det seks budgivere 

som kjempet om dens eier-
skap.

– Interessen var enorm. Jeg 
skjønner godt at flere ble sjar-
mert av denne boligen, sier me-
gleren.

Etter en intens budrunde ble 
boligen til slutt solgt for 6,1 mil-
lioner kroner. Det var 1,2 millio-
ner over takst.

– Både selger og vi er godt for-
nøyd med salget.

Boligen ble bygget i 1929 og er 
av det spesielle slaget.

– Betaler for idyllen
– Det var litt av et syn å se by-
folk slappe så godt av på vis-
ning. Flere satt seg på veranda-
en og nøt utsikten, og ville ikke 
reise derfra. Denne boligen har 
en viss sjarm, og byr på «hytte-
følelsen». Dette er et sted hvor 
man kan slappe helt av og 
glemme det som skjer rundt 
deg, sier Kjenner.

Megleren mener boliger som 
gir denne følelsen er med på å 
presse prisene opp. 

– Folk betaler for idyllen og 
det romantiske med å bo på 
landet. Da gjør det liksom ikke 

noe at huset er litt skjevt, og at 
det må gjøres litt jobb her og 
der, sier hun.

■ Intens budkrig presset prisen opp

– Ville nesten ikke reise

dRiVhUs: Selgeren har utviklet hagen over tid. Her er drivhuset fra 
2013.

PeRle: Boligen ble solgt for over 6 millioner kroner. Det var 1,2 over 
takst.  Begge foto: fRogneR eiendomsmegling as

 ■ Boligen «Bjørkely» på Solberg 
på Skedsmokorset ble 
solgt for 6.100.000 kroner, 
1.200.000 kroner over 
prisantydning.

 ■ Eiendommen ble bygget i 
1929 og har et bruksareal 
på i overkant av 200 

kvadratmeter. Boligen har en 
frodig og innholdsrik hage, i 
tillegg til et innredet anneks.

 ■ Megler og partner i Frogner 
Eiendomsmegling AS, 
Ada Kjenner, forteller at 
interessen for boligen har 
vært enorm.

fakta


