
Vi megler frem dine verdier!



Aktiv Eiendomsmegling Kongsberg består i dag av erfarne medarbeidere 

som har vært i bransjen i mange år. Vi kjenner markedet i Kongsberg og 

omegn svært godt. I samme hus som Hjartdal og Gransherad Sparebank 

og Kongsberg Boligbyggelag er vi et slagkraftig alternativ som favner 

bredt i både bolig og fritidsmarkedet. 

Aktiv Eiendomsmegling Kongsberg 

lever av fornøyde kunder. 

Kundetilfredshet  er vår viktigste 

verdi og sikres gjennom høy 

kvalitet i hele salgsprosessen, 

bred markedsføring og personlig 

oppfølging med tydelige strategier. 

Som kunde skal du føle 

forutsigbarheten ved å velge Aktiv 

Eiendomsmegling Kongsberg som 

samarbeidspartner.

Sammen utfyller vi hverandre og gir deg som kunde frihet til å velge. 

Å ha finansieringen så tett på gir korte beslutningskanaler som kan være 

gull verdt i en hektisk budrunde. 

Samlet kommer alle våre fortrinn og ressurser deg som kunde til gode.

Vi  ønsker å fremstå som en folkelig og personlig aktør på markedet, og 

vil føre deg som kunde trygt og profesjonelt gjennom hele prosessen – 

enten det er kjøp eller salg av alle typer bolig. 

“Det er ikke lett å vite hvilken 
megler  som best ivaretar dine 
interesser og behov. Aktiv har 
fokus på fire ting som vi vet er 
viktig for deg”

- Best resultat 
- Tygg og effektiv prosess
- Personlig oppfølging
- Norges mest fornøyde kunder



Vi har norges mest tilfredse  
boligkunder for 3. året på rad
- Tusen takk for tilliten!

Vi takker for tilliten våre kunder har vist oss og er stolte av våre meglere som  
nok en gang viser at de setter kunden i fokus og lever opp til forventningene.

Aktiv Eiendomsmegling er bransjevinner kundetilfredshet på Norsk Kundebarometer 

for tredje året på rad. Det betyr at vi er den eiendomsmeglerkjeden med de aller mest 

tilfredse kundene i hele landet. Mange dører skal åpnes og mange nøkler skal  

overleveres også i tiden fremover. Vi lover å gjøre vårt beste for fortsatt å tilfreds- 

stille våre kunder og opprettholde vår anerkjennelse.

Bransjevinner kundetilfredshet
- av fem av de største eiendomsmeglerkjedene som er målt, se kundebarometer.com
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EB.NO - TLF. 03101

EB STRØM
BYTT TIL

- DET LØNNER SEG!

SEND SMS

«EB Strøm 
navn og adresse»

til 2401 
og vi ringer deg!

... både for deg og miljøet! Vi garanterer 
at du får ren og fornybar strøm fra våre  
vannkraftverk. Det er både rimelig og lokalt. 
Noen må gå foran!
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Christian Augusts gate 4          
97 55 49 00          
www.aktiv.no         
kongsberg@aktiv.no

Vi megler frem dine verdier!


