
Megler MNEF

Aud Elin Lio

Mobil: 99505481
E-post: ael@aktiv.no

Om Aud Elin
Antall år i bransjen:
10
Antall solgte boliger siste 5 år:
300
Områdeerfaring:
Bø
Lunde
Ulefoss
Seljord
Gvarv
Sauherad
Vest-Telemark
Boligtyper:
Eneboliger
Hytter
Småbruk
Leiligheter, rekkehus
Tomter

Din megler

Mitt mål er å gjøre deg som kunde 100% fornøyd ved å levere
kvalitet i alle ledd. Best resultat for kunden – hver gang!
Jeg har meget god lokalkunnskap og et stadig voksende kontaktnett. Sammen
med min stå-på-vilje vil jeg dermed være din foretrukne megler.

Mitt mål er å gjøre deg som kunde 100% fornøyd ved å levere kvalitet i alle ledd.
Du skal alltid stå i senter av mitt fokus, og sammen skal vi arbeide for å oppnå en
best mulig pris for din bolig og samtidig bestrebe en best mulig salgsprosess.

Jeg er opptatt av kvalitet og grundighet i alle ledd av prosessen - og har erfart at
kjøpere som er trygge på hva de gjør også byr mest for boligen. Det finnes ingen
snarveier til et godt boligsalg, og du som selger skal være trygg på at jeg tar deg
gjennom hele prosessen for å skape et best mulig resultat.

Jeg elsker jobben min og er glad i mennesker - jeg er positiv og engasjert, og gir
deg gjerne gode råd og faglige tilbakemeldinger hvis du ønsker det.

Med 10 år i bransjen, har jeg blitt godt kjent med markedet her og kjenner snart
hver minste krok og kjerrevei.



Om Aud Elin

Noen av mine kunders tilbakemeldinger (fra Facebook eller eiendomsmeglerguiden)

Salgsprosessen gikk veldig greit.
Jeg hadde en god dialog med
megler. Jeg opplevde megler som
nøyaktig, grundig og
løsningsorientert. Oppgjørsrutinen
etter salget fungerte også godt.
Bolig solgt for Jan Berge i 2015

Aud Elin Lio er en dyktig
eiendomsmegler ! Vi valgte henne
pga et meget godt førsteinntrykk.
Gjennom prosessen fikk vi bekreftet
dette positive førstemøtet gjennom
hennes råd, engasjement og faglige
vurderinger. Hun traff blink med
prisantydning og andre vurderinger.
I tillegg til dette har Lio en lyttende
holdning og kommuniserer veldig
godt. Hun evner å se det spesielle
ved en eiendom og å trekke det
frem,. også så gøy da, å ha en
megler som er så glad og genuint
entusiastisk !En fornøyelse å betale
honorar til en som elsker jobben
sin ! Bolig solgt for Aase Strand
Gjertsen i 2015.

Utvalgte solgte eiendommer

Oterholtvegen 119, Bø i Telemark

Bra/P-rom: 137 m²/ 135  m²

Prisantydning:

2 390 000

Solgt for:
2 250 000

Mosasida 360, Seljord

Bra/P-rom: 50 m²/ 46  m²

Prisantydning:

800 000

Solgt for:
825 000

Valenvegen 124, Bø i Telemark

Bra/P-rom: 247 m²/ 196  m²

Prisantydning:

2 390 000

Solgt for:
2 680 000


