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ZAVEZUJOČA PONUDBA ZA NAKUP STANOVANJ BREG 28 V CELJU 

- NEPREMIČNINE CELJE ID: 1077-2802-2, 1077-2802-3, 1077-2802-4, 

1088-2802-7, 1088-2802-10  

 

PONUDNIK (ime in priimek / firma ponudnika): 

__________________________________________________________________________ 

NASLOV (stalno bivališče / poslovni naslov):  

__________________________________________________________________________ 

Številka bančnega računa ponudnika:____________________________________________  

Bančni račun odprt pri banki:___________________________________________________ 

Telefon: ___________________________________________________________________ 

Elektronski naslov:___________________________________________________________ 

Zakoniti zastopnik / pooblaščenec: ______________________________________________ 

 

PREDMET PONUDBE (nakup  nepremičnine):  

 

Stanovanja v večstanovanjski stavbi na naslovu Breg 28 v 3000 Celju: 

 ID znak 1077-2802-2, posamezni del št. 2 v stavbi 2802 k.o. 1077 Celje (ID 

6582503) v izmeri 24,2 m², 

 ID znak 1077-2802-3, posamezni del št. 3 v stavbi 2802 k.o. 1077 Celje (ID 

6582504) v izmeri 15,6 m², 

 ID znak 1077-2802-4, posamezni del št. 4 v stavbi 2802 k.o. 1077 Celje (ID 

6582505) v izmeri 72,4 m², 

 ID znak 1077-2802-7, posamezni del št. 7 v stavbi 2802 k.o. 1077 Celje (ID 

6582507) v izmeri 39 m², 

 ID znak 1077-2802-10, posamezni del št. 10 v stavbi 2802 k.o. 1077 Celje (ID 

6582510) v izmeri 30,2 m² 

 

(v nadaljevanju predmet prodaje), kot izhaja iz 1. točke vabila k oddaji zavezujočih ponudb za 

nakup stanovanj Breg 28 v Celju. 

 

PONUJENA CENA 

v EUR: 

 

 

 

Ponudba je zavezujoča in nepreklicna ter velja za čas 90 dni od sklenitve prodajne pogodbe z 

izbranim ponudnikom v predmetnem postopku prodaje predmeta prodaje. 

 

Izjavljam/o: 

 

preučil/i smo »VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJ BREG 

28 V CELJU« in z njim v celoti soglašam/o ter izjavljam/o, da predstavlja bistveno sestavino 

te ponudbe; da se strinjam/o s pogoji prodaje in pravili postopka prodaje in da jamčim/o, da so 

podatki v ponudbi resnični in točni. 
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Družba Nepremičnine Celje d.o.o. zbira in obdeluje osebne podatke skladno z veljavno zakonodajo na 

področju varovanja osebnih podatkov. Podatke zbiramo in obdelujemo izključno za namenom 

obravnave vloge in neposredne komunikacije družbe z vlagateljem glede reševanja podane vloge. 

Vlagatelj z datiranjem in podpisom vloge privoli v obdelavo osebnih podatkov za namen reševanja vloge. 

Vlagatelj  lahko pravice in obseg obdelave njegovih osebnih podatkov preveri pri družbi. 

 

KRAJ IN DATUM____________________ Podpis (žig pravne osebe): ________________ 


