
Sag: 83100358 edc.dk

Oddervej 17 

EDC AROS

Tranbjerg Hovedgade 58 - 8310 Tranbjerg

Tlf. 86720088 - 831@edc.dk



Boligen

Opført 2013

Rum/Værelser 5/5

Bolig 164 m²

Grund 445 m²

Energimærke:

Fantastisk udsigt over Søen og lystbådehavnen

Costa del 8660

Nu har du muligheden for at få fingre i en af Skanderborgs bedste

beliggenheder. Der er tre gode grunde, og de to er allerede solgt. Så find dit

luksushjem, med indbygget  risiko  for sø- og skumsprøjt på vinduerne.

Dyrk den indre feinschmecker i dette nye byggeprojekt, som ligger få meter

fra vandkanten ved Skanderborg Sø: Du får 164 m2 på to optimalt

udnyttede etager i et spritnyt enderækkehus bygget i den skrånende grund,

der giver dig en helt unik udsigt over søen og lystbådehavnen. Fra første sal

følger I med, når turbådene krydser søen og når solen går ned over den

spejlblanke sø. I sommerhalvåret bliver den 39 m2 store tagterrasse husets

mest populære rum, og resten af året er der dømt  orangeri  og

stemningsfyldt udeliv på tagtoppen. Der er naturligvis vinduer fra gulv til loft

i boligens hjerte, det lækre køkkenalrum på første sal. Her samles i efter

dagens aktiviteter, mens I nyder middagen, inden stuen tager over.

Soveværelse, badeværelse og kontor er på første sal, mens to lyse værelser

ligger i stueetagen med ugenert udsigt over søen! Badeværelse, bryggers

og entré med direkte udgang til den integrerede dobbeltcarport er standard.

Overskriften for det snehvide byggeri: Kvalitet og kompromisløs

beliggenhed med Aarhus og E45 tæt på. Det åbne køkken og badeværelset

får du selv mulighed for at indrette med inventar fra Svane Køkkener, for din

boligdrøm er stadig under opførelse. Indflytning til 1.februar 2014. Fristet?











Gør den bedste handel med hjælp fra
en køberrådgiver

Uanset om du er i gang med at søge eller allerede har fundet den næste

bolig, så kan EDC hjælpe dig i mål. Også selvom du finder boligen hos en

anden mægler. Vores professionelle køberrådgivere har kompetencer

inden for ejendomsjura, finansiering og bolighandel. Du sparer tid og ud-

gifter ved kun at have en kontaktperson til at holde styr på din situation

og dine interesser, og det minimerer risikoen for misforståelser undervejs.

Vi er kort sagt din rådgiver fra boligen er valgt - til du er flyttet ind.

Skal vi hjælpe med finansieringen?

Med til køb af ny bolig, hører også valg af finansiering. EDC har stærke og

kompetente finansielle samarbejdspartnere, som gerne hjælper med et

lånebevis til køb af bolig samt  rådgivning om de forskellige lånetyper. Du

skal bare henvende dig til din lokale EDC-butik, så formidler vi kontakt. Du

kan få rådgivning om nyt lån, låneomlægning eller finansiering af

boligforbedringer. Og naturligvis et attraktivt lånetilbud eller lånebevis.

Skal du også sælge? Lad os vurdere
din bolig helt gratis

Skal din nuværende bolig sælges? Eller har du brug for at kende din

økonomi og dine muligheder, hvis et salg bliver aktuelt? Så er du i samme

situation som mange andre. Hver dag foretager vi flere Salgstjek og giver

boligejere en realistisk vurdering af deres bolig og orienterer om den lokale

markedssituation. Den mulighed har du også altid.

Kontakt din lokale EDC-butik for et uforpligtende møde eller bestil et Salgs-

tjek på edc.dk/salg

Vil du vide mere? Få bolignyhederne direkte i din indbakke.

Tilmeld dig EDCs nyhedsbrev på edc.dk/nyhedsbrev

Tom Holst

Indehaver

Tlf. 40185375

Mail. th@edc.dk

Andreas Vinding Jønke

Statsaut ejd MDE

Tlf. 40382512

Mail. ajo@edc.dk
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Hos EDC handler det ikke kun om at få solgt nogle 
ejendomme. Vi arbejder 100% for, at du skal opleve en 
kompetent og professionel behandling med fokus på 
dig og din situation. Det gælder når du skal sælge og 
har brug for en fagmand med et indgående kendskab 
til markedet og dit område, og det gælder når du skal 
købe og ønsker EDC som din rådgiver.

Størst i Danmark - din sikkerhed

Ingen kommer sovende til succes i den danske mægler-
branche. Når EDC år efter år er størst på antal butikker, 
solgte boliger og på antal købere i køberkartoteket, er 
det fordi vi brænder for, at vores kunder skal opnå den 
lovede ydelse og trygt vil anbefale os til andre. Når du 
vælger EDC, har du sikkerhed for, at boligen bliver søgt 
på og set. Du opnår ikke større synlighed i Danmark.

Vi har købere fra hele landet 

Hver dag er der folk, der fl ytter på tværs af landet. Ca. 
40% af alle handler er med købere, der kommer fra en 
anden by. I den enkelte EDC-butik kan vi ved hjælp af 
de ca. 240 butikkers fælles IT-system hjælpe de kunder, 
som søger bolig andre steder i landet. Det kommer dig 

til gavn, når en køber fra den anden ende af landet, 
søger en bolig som din. Herudover har vi altid personale 
med et indgående lokalkendskab og viden om priser, 
udbud og efterspørgsel i området. Det sikrer, at boligen 
bliver sat til salg med optimale betingelser for et godt 
salg. 

Størst salgsstyrke

Gennemtænkt og effektiv online markedsføring er en 
selvfølge, når din bolig er til salg hos EDC. Hver måned 
har edc.dk op mod 1,4 mio. besøgende. Vi er løbende 
i kontakt med de ca. 100.000 købere, som er tilmeldt 
vores kartotek, og fremsender aktuelle boligemner og 
nyheder direkte til dem. Alt udvikles og udføres for at 
skabe størst mulig interesse for din bolig. Og når der er 
kontakt, sørger Danmarks største stab af statsautorise-
rede ejendomsmæglere for at få handlen til at falde på 
plads. Det giver dig en kvalitet og effektivitet, som du 
ikke fi nder andre steder. 

EDC har allerede solgt over 500.000 boliger. Vi vil også 
hjælpe dig. Kontakt os døgnet rundt på edc.dk

Kom godt videre

Vi sørger for at du kommer godt videre


