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Nasjonal 

kommunikasjonsmyndighet 

Besøksadresse: 

Nygård 1, Lillesand 

Postadresse: 

Postboks 93 

4791 LILLESAND 

 

Tel: 22 82 46 00 

Fax: 22 82 46 40 

firmapost@nkom.no 

 

NO 974 446 871 

www.nkom.no 

 

Budskjema - Registreringsbud i auksjon av 

700 MHz- og 2,1 GHz-båndene 

 

________________________ (Budgivers navn) gir herved, ved registrering til auksjonen av 700 

MHz- og 2,1 GHz-båndene, følgende bud til minstepris per 2 x 5 MHz-blokk:  

 

Blokk1 Minstepris i NOK Bud (kryss av) 

A1 125 000 000  

A2 125 000 000  

A3 125 000 000  

A4 125 000 000  

R 30 000 000  

M 55 000 000  

B1 25 000 000  

B2 25 000 000  

B3 25 000 000  

 

Dersom budgiver ikke selv inngir et bud i første runde av auksjonen gjennom auksjonssystemet, 

vil Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) regne registreringsbudet som budgivers bud i 

første auksjonsrunde, jf. auksjonsreglene punkt 10.2.3. 

 

Budet/budene er i samsvar med frekvenstaksbegrensningene som er satt i auksjonsreglene av 

[dato]. Budet/Budene er også i samsvar med størrelse på bankgarantien(e) budgiver inngir ved 

registrering, som bestemmer hvor mange blokker budgiver kan by på i første runde av 

auksjonen.  

 

Budet/budene er uten vilkår og er bindende. Budet/budene kan ikke trekkes tilbake. Ved 

inngivelse av budet/budene blir budgiver underlagt forpliktelser som følger av auksjonsreglene 

for auksjonen av 700 MHz- og 2,1 GHz-båndene fastsatt [dato]. Budgiver er bundet i samsvar 

med budet/budene inntil Nkom frigir budet ved notifikasjon eller senest til og med [dd.mm.yyyy]. 

 

                                                
 
1
 Blokkene er angitt på samme måte som i auksjonsreglene punkt 10.2.2. 
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Underskrift av budgivers autoriserte representant(er) som er gitt fullmakt til å inngi bud i 

registreringsskjemaet til auksjonen eller person(er) som ifølge inngitt firmaattest kan forplikte 

selskapet (prokura eller signatur): 

 

Sted/dato: ________________________  Sted/dato: ________________________ 

 

Signatur: _________________________  Signatur: _________________________ 

 

Gjenta med blokkbokstaver navn på de som har signert:  

_________________________________  _________________________________ 

  

 


