
Jurist/megler

Stein Dykesteen

Mobil: 48 99 20 03
E-post: scd@aktiv.no

Om Stein
Relevant utdanning:
UiO - Cand. Jur.
Spesialfag:
- Dynamisk kontraktsrett
- Skatterett
- Boligrett
- Lovpålagt etterutdanning
Antall år i bransjen:
11 år
Antall solgte boliger:
Ca. 1000, med totalverdi
ca. 2,4 milliarder
Områdeerfaring:
Oslo - sentrum
Oslo - Øst
Oslo - vest
Akershus
Boligtyper:
- Hagebyboliger / rekkehus
- Eneboliger
- Brukte leiligheter
- Boliger under oppføring
- Fritidseiendom

Kunnskap og engasjemet

Hva er det beste for dere, boligen og for deres boligsalg?

Et hvert boligsalg er unikt – fordi boliger er ulike, men først
og fremst fordi det handler om dere og forvaltning av deres
verdier. Da bør dere ikke overlate noe til tilfeldighetene, et
strålende salg kan ha stor betydning for deres økonomi.

Dere fortjener en megler med høy kunnskap og sterkt
engasjement for dere og deres bolig. Hos meg er
boligsalget deres i trygge hender. Jeg er med dere fra A til
Å, gjennom hele prosessen fra oppstart til overlevering. Jeg
vil alltid gi dere de beste rådene jeg kan.

Best resultat for kunden – hver gang
Mitt mål er å gjøre dere som kunder 100% fornøyd. Dere står alltid i sentrum av
mitt fokus, og vi arbeider sammen for å oppnå en best mulig pris for deres bolig.
Salgsprosessen skal være optimal for dere.

Noen av mine kunders tilbakemeldinger
"Stein er en meget dyktig og erfaren megler. Vi har både kjøpt og solgt med han.
Dyktig rådgiver før, under og etter prosessen. Han er dyktig på visninger og i
budrunden. Anbefales!"

«Sjekket litt i nærområdet på hvilken megler jeg burde velge. Etter en telefon til
Stein Christian var jeg ikke i tvil, dette var mannen jeg ville ha til å selge
leiligheten! Han tok seg god tid til å gi tips til hva som burde gjøres i leiligheten
før salget, var innom flere ganger for å se at det hadde blitt slik vi hadde avtalt.
Selv med 30 grader pluss den dagen visninga skulle være dukket det opp mange
på visning. Det ble en spennende budrunde og vi fikk tilbake MYE mer enn
forventet for den lille leiligheten! Det er ikke tilfeldigheter at dette meglerhuset
har utmerket seg. Kommer til å anbefale han til alle kjente som skal selge! »

«Vi valgte Stein fordi han har spesielt gode kunnskaper om borettslaget og
området og har solgt et stort antall boliger her de siste årene. Samarbeidet med
Stein svarte helt til forventningene, Vi opplevde han som dyktig og profesjonell,
men samtidig veldig behagelig og hyggelig. Han styrte prosessen fra første dag på
en svært profesjonell måte, noe som resulterte i en pris høyt over det som var
forventet. Han anbefales på det varmeste fra vår side.»

"Vi følte oss godt ivaretatt gjennom hele salgsprosessen. Prospektet og
nettannonsen ble utrolig bra, både pga flink fotograf men også beskrivelser og
layout fra megler sin side. Vi fikk god informasjon og gode råd ang tidspunkt for
å legge ut annonse, tidspunkt for visning, samt i budprosessen. Etter visning
ringte han og oppsummerte hvordan det hadde gått, og han sa han hadde god
magefølelse på et par. De endte opp med å kjøpe boligen, så det er tydelig at han
kan lese folks interesse."

"Stein Christian gjorde en meget god jobb ved salget av leiligheten vår. Han ga
gode råd og ærlige råd og virket som han var opptatt av å gjøre en så god jobb
som mulig for både selger og kjøper."



Flinke meglere har gode resultater over tid

Nøkkelen til gode resultater er brennende interesse for eiendom og høy arbeidsinnsats.
Jeg har meget god lokalkunnskap i Oslo, og har erfaring med alle eiendomstyper.

For meg er det viktig å alltid være oppdatert i eiendomsmarkedet og følge hendelser som påvirker
kjøperes betalingsevne og betaingsvilje. Kunnskap gir meg bedre evne til konkret rådgiving.

Jeg har et stort nettverk med kjøpere og jobber ofte med kunder over flere år.

Utvalgte solgte eiendommer

Adresse

Bra/P-rom: 86 m²/ 82  m²

Prisantydning: Solgt for:
8.650.000,-

Tromsøgata 38, Oslo

Bra/P-rom: 54 m²/ 54  m²

Prisantydning: Solgt for:
3.700.000,-

Fjellhus Allé 40, Oslo

Bra/P-rom: 119 m²/ 115  m²

Prisantydning: Solgt for:
6.360.000,-

Haugerudhagan 36 B, Oslo

Bra/P-rom: 182 m²/ 147  m²

Prisantydning: Solgt for:
6.415.000,-


