
Her får du 
vite hvorfor!

Alle 
snakker 
om Zitty ...

– Drammens midtpunkt!



Zitty vil overraske deg – men ikke økonomisk!

Det aller mest spesielle med Zitty er nok finansieringsmodellen. Modellen er helt ny og har 
overrasket mange. Vi er stolte av finansieringsløsningen vi har forhandlet frem for Zitty-beboere. 
En bedre finansiering av bolig skal du lete lenge etter ...
Finansieringen består av tre deler: Et innskudd på 10-40% av kjøpesummen samt to lån som 
borettslaget har felles.

Lån A: Lån på 60% av kjøpesummen med løpetid på 50 år og 30 års avdragsfrihet.
Lån B: Vanlig annuitetslån på 0 - 30% av kjøpesummen med løpetid på 30 år. Her betales det avdrag 
fra første dag. 

Månedlige bokostnader vil dermed bestå av fellesutgifter, renter på lån A, og renter og avdrag 
på lån B. For det første betyr dette en lav inngangsbillett til eiendomsmarkedet som gjør det 
mulig for mange å etablere seg med egen bolig. For det andre betyr det ingen ubehagelige 
overraskelser i form av økt husleie etter noen år. Her er det bare markedsrenten som styrer.

Ta en titt på eksemplene nedenfor så forstår du hvorfor alle snakker om Zitty!

Zitty er et helt nytt boligprosjekt på Strømsø, midt i fargerike Drammen sentrum. Noen 
har sagt at Strømsø ligger på ”feil side av elva”, men med den utviklingen bydelen har 
hatt, og kommer til å ha i årene fremover, fremstår Strømsø som en urban, fargerik 
og frodig bydel – både for eldre og unge. Mange mener at det å investere i bolig på 
Strømsø i dag sannsynligvis er noe av det smarteste man kan gjøre …

Zitty er nytt og annerledes på mange måter; med en unik finansieringsmodell blir 
innskuddet på din leilighet overkommelig lavt og husleien til å leve med - i mange, 
mange år fremover. 
Zittys byggeform gir dessuten både romsligere og rimeligere leiligheter enn hva du kan 
forvente midt i sentrum. 

Velkommen til ZITTY 
– Drammens midtpunkt

Eksempel 2: Tre-roms

Total kjøpesum: 1 750 000,-

Innskudd %: 15%
Innskudd kr: 262 500,-
Lån A:  1 050 000,-
Lån B:                                     437 500,-
Månedlige bokostnader 
før rentefradrag: ca 6 182,-
Månedlige bokostnader: ca 4 884,-

Eksempel 1: To-roms

Total kjøpesum: 1 350 000,-

Innskudd %: 15%
Innskudd kr: 202 500,-
Lån A: 810 000,-
Lån B:                                      337 500,-
Månedlige bokostnader 
før rentefradrag: ca 4 769,-
Månedlige bokostnader: ca 3 767,-

Priseksemplene er hypotetiske og henviser 
ikke til konkrete leiligheter i prosjektet. Se 
prisliste for rentesats og andre detaljer.

10 – 40 % = Innskudd (egenfinansiert)

0 – 30 % = Lån B (renter og avdrag)

60 % = Lån A (kun renter)



Den naturbane bydelen

Strømsø er noe av det mest naturbane du kan tenke deg; pittoresk og sjarmerende, landlig og 
idyllisk – urban og moderne.

Du kjenner varmen fra en bydel som har rommet mange skjebner og mennesker. Fellesskapet, 
gleden ved små forhold og kjente gater skaper identitet og tilhørighet. Strømsø er virkelig det 
lille, lokale fellesskapet som alle ønsker seg - midt i byen!

Grønne lunger og andre frodige oaser finner du mange steder på Strømsø; gressplener, trær og 
små, hyggelige parker. Et nett av stier å rusle på om sommeren og ikke langt unna; milevis med 
preparerte skiløyper som tar deg inn i byens nære skoger! 

Oasen Marienlyst 
Et stenkast fra Zitty ligger oasen Marienlyst Idrettspark skjermet for gjennomfartstrafikk. Her 
finner du blant annet utendørs idrettsanlegg hvor det spilles fotball, håndball, tennis, bandy 
og hockey. Turn, friidrett og svømming i det idylliske utebadet om sommeren er også populære 
aktiviteter for små og store. På Marienlyst ligger også Drammens Museum – en imponerende, 
vakker bygning som byr på en byhistorisk utstilling over Drammen og dessuten har skiftende 
utstillinger gjennom hele året.

Reis hvor du vil!
Når du bor på Strømsø har du virkelig kort vei til den store verden. Jernbanen ligger noen 
kvartaler unna og tar deg raskt dit du vil – både sørover til sommeridyll og nordover til 
Gardermoen og kanskje varmere strøk?
Den splitter nye busstasjonen er også rett i nærheten, slik at du enkelt og greit kommer deg rundt 
til andre deler av byen.

Barnehager og skoler
Strømsø er et godt sted å bo for både små og litt større barn. Friluftsområdene innbyr til 
aktiviteter i trygge omgivelser. Dessuten finnes det mange barnehager og en rekke skoler: 
Brandengen Skole fra 1914, Strømsø Skole fra 1893, Drammen videregående skole på Marienlyst 
fra 1954 og Strømsø videregående skole fra 1816, da det kom “lærd skole” på Strømsø. Man kan 
også se restene av Strømsø fattigskole fra 1722, som i dag er nyrestaurert, ved Strømsø kirke. 

Kirke fra 1600-tallet
Strømsø kirke er Drammens største og kanskje vakreste trebygning, med en noe uvanlig form; 
en korskirke med tårnet plassert over skipenes skjæringspunkt. Kirken sto ferdig 6. mai 1667 og 
hadde da plass til 920 personer. Under kirkegulvet finnes i dag tre gravkamre, hvorav to er åpne 
for publikum. 

Butikker, uteliv og restauranter
Å rusle rundt på Strømsø er som å vandre i en egen liten landsby i byen. Det som kjennetegner 
ditt nærområde aller best er de mange valgmulighetene og kontrastene. Her finner du billig-
butikker og mer eksklusive forretninger vegg i vegg; en av Drammens eldste skobutikker, 
klesbutikker, kjøpesenter, billige grønnsaker hos den lokale dagligvarebutikken og byens beste 
kebab, hevder noen. På et av de to hotellene kan du ”spise fint”, eller du kan ta en pustepause på 
café, pub eller en av restaurantene i bydelen. På Strømsø har du alt du trenger på ett sted: klær, 
mat, postkontor og vinmonopol – og et frodig uteliv.

Velkommen til Strømsø 
 – kontrastenes bydel

Zitty vil ta form sentralt på Strømsø, på sørsiden av elven. 
Tomten ligger mellom Doktor Hansteinsgate og Tollbugata. 
I gangavstand til Zitty finner du blant annet jernbanestasjonen 
og den splitter nye busstasjonen, to hoteller, en stor 
idrettspark, museum og både barneskoler og videregående 
skoler. 

Gammel tradisjon møter nytt og urbant miljø 
Historiske Strømsø oppsto mellom år 1400 og 1500. Tømmerhandelen som vokste frem førte til en 
rask vekst i befolkningen. I 1715 fikk både Strømsø og Bragernes kjøpstadsrettigheter. Strømsø 
hadde på det tidspunktet egen kirke, eget rådhus, skole og byvåpen. 

Strømsø har vært flere øyer, men langt tilbake dannet “Den store Grav” en kanal mot fastlandet. 
Denne gikk omtrent der Bjørnstjerne Bjørnsons gate går i dag. Ved Rundtom ble det nedre utløpet 
av kanalen kalt for Gåsevadet. Da bybroen sto ferdig i 1813, ble også torget på Strømsø flyttet fra 
Gyldenløves plass til det nåværende Strømsø torg, også kalt Jernbanetorget. Da kommunen kjøpte 
gården Marienlyst i 1910 ble den første stadion og Drammen museum anlagt. Turnhallen ble tatt i 
bruk i 1934, mens Idrettshallen ble ferdig rundt 1970.

I dag er Strømsø en populær bydel, hvor du fortsatt kan fornemme lydene og luktene fra en svunnen 
tid; lukten av trærne om våren, nyvasket tøy på snora og middagslukt fra et åpent vindu. 

I vår tid er de gamle luktene ispedd nye og spennende krydder fra et fjernt land, en fristende 
matrett du ikke vet hva heter, et morsmål du ikke kjenner og barnelatteren – som er lik i alle tider 
og på alle språk.

På Strømsø ligger også noen av de eldste bygningene i Drammen. I Tordenskioldsgate, 
Hesselbergsgate og Tollbugata finnes fremdeles hus fra 1600-tallet. Rett rundt hjørnet for Zitty 
finner du blant annet nostalgiske trehus som Bangegården, Cappelgården, Lærumgården og 
Børneasylet – vakker bebyggelse som skaper det særpregede Strømsø-miljøet.



  

Fremtidens Strømsø 
  er rett rundt hjørnet!

Drammen by har brukt mye ressurser på å opparbeide 
attraktive grøntarealer langs elva og fjerne gjennom-
gangstrafikk fra sentrum. Nå er det Strømsøs tur! 
Fornyelsen er allerede i gang og vil virkelig skyte fart de nærmeste årene. 

Strømsø Elvepark
Elvebredden på Strømsø får et skikkelig ansiktsløft i løpet av våren og sommeren 2006. 
Den nye elvepromenaden utenfor jernbanestasjonen vil ha en bred trebrygge med trivelige 
benker, leskur og båtplasser. Her blir det også plantet frodige vekster og sådd gress. En 
vakker turbin-skulptur vil stå som et monument på en liten halvøy som blir et pusterom for 
gående og syklende langs den nye Elveparken.

Ny gangbro over elva
Den nye og arkitektonisk flotte gangbroen, som vil knytte bydelene Bragernes og Strømsø 
tettere sammen, skal stå ferdig i løpet av 2007.  Broen skal bli et iøynefallende landemerke i 
Drammen, og på få minutter kan du spasere over til Bragernes, torget og Drammens Teater.

Papirbredden Kunnskapspark
Det er vedtatt at det skal utvikles en kunnskapspark på Strømsø. Dermed vil bydelen i løpet 
av de nærmeste årene få et nytt, internasjonalt kultursenter med blant annet høgskole og et 
moderne bibliotek.

For øvrig planlegger kommunen også å bygge en ny ungdomsskole på Strømsø i tillegg til å 
modernisere Drammenshallen på Marienlyst.
Med elva, kollektivtilbudet og alle sentrumsattraksjoner like i nærheten, finnes det neppe 
noe bedre sted å bo enn i Zitty – midt i sentrale Drammen!

P
lantegninger

Uten elva – ingen by
Drammenselva er byens livsnerve 
og identitet. Det var elva og ikke 
minst tømmeret som skapte byen. 
I dag binder elva byens innbyggere 
sammen med elvbåtfestival, gode 
bademuligheter og så mye som 42 
ulike fiskearter. 
Elva benyttes også som trafikkåre 
og de mange båtforeningene har 
utallige entusiastiske medlemmer. 
Når du bor på Zitty kan du 
fornemme elva som renner like 
utenfor eller rusle en tur ned og se 
på vannet …



Velkommen til Zitty!

Zitty er et spennende, nytt boligprosjekt som består av 
fire bygg over fem etasjer og ett bygg over fire etasjer med 
totalt 75 leiligheter. I Zitty kan du velge blant fire ulike 
leilighetstyper – fra koselige ett-roms til romslige fire-roms. 
Leilighetene er ganske like, med små variasjoner innen hver 
leilighetstype. Alle leilighetene får egen parkering i 1. etasje 
og utebod.

Leilighetene i Zitty er arealeffektive med gode, gjennomtenkte 
planløsninger. Her får du rett og slett mer for pengene når du 
sammenligner med andre sentrumsleiligheter!

Solrikt, luftig og lyst både ute og inne
Måten Zitty bygges på skaper gode og solrike utearealer for 
alle. Toppetasjen er trukket litt inn slik at leilighetene her får 
luft, lys og romslige terrasser. I 2.etasje følger en bred terrasse 
byggets form og skaper et trivelig platå med lune kroker og 
solrike uteplasser. En del av leilighetene her får to private 
utearealer – et mot gårdsrommet og balkong på den andre 
siden. Selve gårdsrommet blir en skjermet oase med sol og 
lys, rik beplantning og soner for lek og sosialt fellesskap. Et 
trivelig sted å oppholde seg og møte hyggelige naboer!

A

BCD

E

I bygg A finner du store, ekstra lyse fire-roms leiligheter i alle etasjer med 
vinduer på tre sider.

Bygg B består av to-roms leiligheter i 2. – 4. etasje og tre flotte ett-roms 
leiligheter med god uteplass helt på toppen.

I bygg C finner du tre-roms leiligheter i 2. – 4. etasje. Tre fire-roms og en 
to-roms leilighet med romslig uteplass troner på toppen av bygget.

Bygg D består av tre-roms leiligheter i 2. – 4. etasje og romslige fire-roms 
på toppen.

I bygg E er det hovedsaklig to-roms leiligheter, men også en del ett-roms 
– blant annet to flotte, med uteareal like stort som leiligheten, i 5. etasje.



Koselige ett-roms med plass til to …

Ett-roms leilighetene i Zitty er større enn hva du er vant til i små byleiligheter. Her er oppholdsrom/soverom på 
rundt 25 kvadratmeter og både entre og bad gir god plass. Alle leiligheter får egen balkong/terrasse på minimum 
8 kvm.

Leilighetene kan ha mindre variasjoner, spesielt i forhold til utearealene, basert på hvor i blokken de ligger. Noen 
er også speilvendte i forhold til de du ser her. 
I etasjeplanene på de neste sidene kan du se nærmere på hver enkelt leilighets beliggenhet og de private 
utearealene. 

BLOKK B (mot Langesgate):
Ett-roms leilighetene i Blokk B ligger helt på toppen i 5. etasje med terrasser 
på over 30 kvm ut mot Langesgate.
Betegnelser : B51 (med hjørneterrasse på 36 kvm)
 B52 (med terrasse på 15 kvm)
 B53 (med hjørneterrasse på 39 kvm)

BLOKK E (mot Tollbugata):
I Blokk E ligger det tre ett-roms leiligheter som endeleiligheter i 2, 3 og 4. 
etasje, med balkong ut mot Tollbugata og vindu mot Webergsgate. 
Betegnelser: E21, E31 og E41

Helt på toppen i Blokk E finner du to flotte ett-roms leiligheter med terrasser 
på 32 kvm som går rundt leiligheten. Terrassene vender ut mot Tollbugata.
Betegnelser: E51 og E52



Luftige to-roms med smart planløsning!

I to-roms leilighetene får du store og gode rom med plass til det du er glad i. Åpen stue og kjøkken-løsning skaper 
et luftig og sosialt allrom med egen trivelig spisesone. Alle leilighetene får egen balkong på minimum 8 kvm. 

Leilighetene kan ha mindre variasjoner, spesielt i forhold til utearealene, basert på hvor i blokken de ligger. Noen 
er også speilvendte i forhold til de du ser her. Endeleilighetene får vindu i gavl-vegg.
I etasjeplanene på de neste sidene kan du se nærmere på hver enkelt leilighets beliggenhet og de private 
utearealene. 

De aller fleste to-roms leilighetene ligger i Blokk B (mot Langesgate) og Blokk E (mot Tollbugata). Du finner 
imidlertid også en flott to-roms leilighet helt på toppen i Blokk C – med 12 kvm balkong ut mot Dr. Hansteins gate.

BLOKK B (mot Langesgate)
Endeleiligheter: 
2. etasje: B21
3. etasje: B31
4. etasje: B41

Endeleiligheter:
2. etasje: B24
3. etasje: B34
4. etasje: B44

Midtleiligheter:
2. etasje: B22, B23
3. etasje: B32, B33
4. etasje: B42, B43

BLOKK E (mot Tollbugata)
Endeliligheter:
2. etasje: E25
3. etasje: E35
4. etasje: E45

Midtleiligheter:
2. etasje: E22, E23, E24
3. etasje: E32, E33, E34
4. etasje: E42, E43, E44

BLOKK C (mot Dr. Hansteins gate)
Midtleilighet:
5. etasje: C52



Praktiske og lettstelte tre-roms!

Tre-roms leilighetene i Zitty er på nesten 65 kvm. Det gir deg ikke bare to gode soverom, men også en lys og 
luftig stue med romslig kjøkken, skjermet fra stuen. Boden inne i leiligheten er et godt ”skjulested” for ting og 
tang. Alle leilighetene får egne utearealer på minimum  8 kvm.

Leilighetene kan ha mindre variasjoner, spesielt i forhold til utearealene, basert på hvor i blokken de ligger. Noen 
er også speilvendte i forhold til de du ser her. 
I etasjeplanene på de neste sidene kan du se nærmere på hver enkelt leilighets beliggenhet og de private 
utearealene. 

Tre-roms leilighetene er plassert i Bygg C (mot Dr. Hansteins gate) og i Blokk D (mot Webergs gate). Leilighetene 
ligger i 2., 3. og 4. etasje, men leilighetene i 2. etasje er spesielt attraktive med sine to private uteplasser; 
terrasse mot gårdsrommet og balkong på den andre siden.

BLOKK C (mot Dr. Hansteins gate)
Endeleiligheter:
2. etasje: C21, C26 (med balkong og terrasse)
3. etasje: C31, C36
4. etasje: C41, C46

Midtleiligheter:
2. etasje: C22, C23, C24, C25 (med balkong og terrasse)
3. etasje: C32, C33, C34, C35
4. etasje: C42, C43, C44, C45

BLOKK D (mot Webergs gate)
Endeleiligheter:
2. etasje: D21, D25 (med balkong og terrasse)
3. etasje: D31, D35
4. etasje: D41, D45

Midtleiligheter:
2. etasje: D22, D23, D24 (med balkong og terrasse)
3. etasje: D32, D33, D34
4. etasje: D42, D43, D44



Dans deg gjennom en fire-roms!

Når du bor i en fire-roms leilighet i Zitty får du luft under vingene! Ikke bare fordi de fleste ligger helt på 
toppen, men også fordi rommene er store og lyse. Tre soverom med god skapplass og ikke minst en flott og 
stor stue/kjøkken-løsning på nesten 38 kvm. Planløsningen gir også plass til to trivelige spisesoner. Kos deg!

Leilighetene kan ha mindre variasjoner, spesielt i forhold til utearealene, basert på hvor i blokken de ligger. 
Her kan du få balkonger og terrasser fra 13 til 50 kvm. Noen av leilighetene er også speilvendte i forhold til de 
du ser her. 
I etasjeplanene på de neste sidene kan du se nærmere på hver enkelt leilighets beliggenhet og de private 
utearealene. 

Fire-roms leilighetene er plassert på toppen i Blokk C (mot Dr. Hansteinsgate) og Blokk D (mot Webergsgate). 
I Blokk A finner du en fire-roms leilighet som eneste leilighet i hver etasje. Med vinduer på tre sider flommer 
lyset inn!

BLOKK A (mot felles uteareal og Tollbugata)
2. etasje: A21
3. etasje: A31
4. etasje: A41

BLOKK C (mot Dr. Hansteins gate)
Endeleiligheter:
5. etasje: C51, C54 (sistnevnte med stor hjørneterrasse)
Midtleilighet:
5. etasje: C53

BLOKK D (mot Webergs gate)
Endeleiligheter:
D51, D54 (sistnevnte med ekstra stor terrasse)
Midtleilighet:
D53
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Her får du svar!

Generell standard
• God standard

• Hvitmalte dører med hvite karmer

• Lakkert eikeparkett (14 mm) i alle innvendige rom unntatt bad (fliser)

• Fine bad med grå fliser på gulv og hvite fliser på vegg. Servant og speil på vegg. 
 Opplegg for vaskemaskin og tørketrommel.

• Elektrisk anlegg med automatsikringer

• Ringeklokke og porttelefon ved inngangsdør

• Heis fra garasjeanlegg/ gårdsrom

Kjøkken
• Kjøkken leveres med hvite glatte fronter, stålhåndtak og grå benkeplate

• Kjøkkenventilator

Ventilasjon og oppvarming
• Radiatorer med vannbåren varme 

• Mekanisk ventilasjon

• Alle bad har termostatstyrte varmekabler (elektrisk)

Balkonger/ terrasser
• Alle leilighetene har min. 8 m2 balkong eller terrasse

P-plasser / sykkelparkering
• Det medfølger 1 garasjeplass i garasjeanlegget til alle leiligheter

• Det er rikelig med plasser avsatt til sykler for beboerne

Utomhusarealer/ fellesarealer
• Stort skjermet gårdsrom på bakkeplan med lekeapparater og sittegruppe

• Grøntområder vil bli tilsådd og beplantet

Boder
• Det medfølger sportsbod(er) på til sammen 5m2 til alle leilighetene.

Tilvalgsmuligheter
Det gis mulighet til et begrenset utvalg individuelle tilpasninger i prosjektet. Disse vil det informeres nærmere om i etterkant av 
salgsstart i form av tilsendt tilvalgsmeny med priser og frister. Tilvalgsfristene vil av produksjonsmessige årsaker være relativt 
korte.

Praktisk informasjon

Eieform:
Prosjektets 75 leiligheter er borettslagsleililigheter samlet i et frittstående borettslag. Det er inngått forretningsføreravtale med 
OBOS Eiendomsforvaltning AS. Borettslaget vil være en del av et sameie som består av en boligseksjon (borettslaget) og en 
næringsseksjon.

Finansiering og husleie/felleskostnader:
Finansieringen av leilighetene i Zitty består av tre deler; et innskudd på 10-40% av kjøpesummen samt to lån borettslaget 
har felles. 60% av kjøpesummen finansieres ved lån A med løpetid på 50 år og 30 års avdragsfrihet. 0-30% av kjøpesummen 
finansieres ved lån B med løpetid på 30 år og betaling av avdrag fra første dag. Begge lån med flytende rente som fastsettes av 
långiver. 

Månedlige bokostnader vil dermed bestå av fellesutgifter, renter på lån A, renter og avdrag på lån B samt renter og avdrag på 
evt. lån på innskudd. 
Månedlige fellesutgifter vil avhenge av hvilke tjenester borettslaget ønsker utført i felles regi, og fordeles på totalt areal slik 
at de større leilighetene vil få noe høyere månedlige fellesutgifter enn de mindre. Driftskostnadene skal blant annet dekke 
oppvarming, kommunale avgifter, forsikring på byggene, kabel-tv, forretningsfører og avsetning til fremtidig vedlikehold. Egen 
forbruksmåler for vann i hver leilighet. 

Individuell nedbetaling av fellesgjeld:
Det vil bli mulig å nedbetale fellesgjeld individuelt. 

Felleskostnader med skattefradrag:
Forutsetter at kjøper har skattbar inntekt, for å kunne trekke fra rentene på skatten. Skattefradaget er p.t. 28 %.

Selger
Zitty selges av utbyggers eier Peab Bolig AS ved prosjektselgere Knut Solheim og Thomas Algøy.
Salgslokale: Tollbugata 16 A, tlf.: 09 099.

Betalingsbetingelser og omkostninger:
Kr 50 000 betales ved signering av kontrakt. 10% av den totale kjøpesummen fratrukket beløp betalt ved kontraktsignering 
betales ved byggestart av prosjektet.
Restkjøpesummen betales når boligen stilles til kjøpers disposisjon. Andel av borettslagets dokumentavgift kommer i tillegg 
til ovennevnte priser med 2,5% av tomteverdien (ca kr. 2500,-). Gebyr til forretningsfører tilkommer pålydende kr. 700,- pr 
boligenhet, Transportgebyr til forretningsfører p.t. kr. 1.500,-. Noteringsgebyr, p.t. kr 1.500,- per pantenotering. Andelskapital til 
borettslaget på kr. 5000,-. Det tas forbehold om kostnader knyttet til det nye rettsregisteret.

Forbehold:
Selger forbeholder seg retten til å endre priser og betingelser for alle usolgte leiligheter uten forutgående varsel. Iverksettelse 
av byggingen forutsettes at det oppnås 60% forhåndssalg. 
Dersom forhåndssalget ikke er tilstrekkelig, står selger fritt til å annullere inngåtte kontrakter innen en avtalt frist.
Det tas forbehold om finansiering. 
Det tas forbehold om offentlig saksbehandling og godkjenning.

Alle opplysninger i prospektet er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige uten at den 
generelle standarden forringes. 
Alle perspektiver, illustrasjoner og møblerte planskisser er kun ment å gi et inntrykk av en ferdig bebyggelse. Det kan derfor 
fremkomme elementer som ikke inngår i leveransen. 
Radiatorer og innvendig rørføring fremgår ikke av interiørillustrasjonene og plantegningene.
Nedforinger og innkassing i himling fremkommer ikke på tegningene i prospektet.

Prospektet er ikke å anse som vedlegg til kjøpekontrakten.



www.zitty.no
 tlf: 09099

– Drammens midtpunkt!

Zitty er et prosjekt fra PEAB Bolig 
- et selskap i PEAB-konsernet

Salgskontor: Tollbugaten 16A, Strømsø • E-post: zitty@peab.no • Telefon: 09099

BOLIGSELGERE:

Thomas Algøy 
thomas.algoy@peab.no • Telefon: 918 61 829

Knut Solheim
knut.solheim@peab.no • Telefon: 906 64 996


