
Fullmakt - nyckelutlämning 

Fullmaktsgivare (hyresgäst) 

För- och efternamn Personnummer 

Adress Produktnummer 

Postadress 

Telefon bostad Telefon arbete/mobil E-post 

Fullmaktshavare (företrädare för hyresgäst) 

För- och efternamn Personnummer 

Telefon bostad Telefon arbete/mobil E-post 

Adress 

Postadress 

Underskrifter 

Ort och datum 

Hyresgästens underskrift 

Namnförtydligande 

Ovanstående namnteckning bevittnas av två personer 

Ort och datum Ort och datum 

Namnteckning Namnteckning 

Namnförtydligande Namnförtydligande 

Hamngatan 40 · 941 32 Piteå · Växel 0911-22 66 00 · www.pitebo.se

Jag ger nedan nämnda person, fullmaktshavare, fullmakt att för min räkning utkvittera nycklar till lägenheten nedan.

Information 
Om du har svårt att kvitterar ut nycklar till din lägenhet själv kan du ge en fullmakt till någon annan att i ditt ställe kvittera ut dem.

Jag/vi samtycker till att hyresvärden äger rätt att behandla de uppgifter som lämnas i denna blankett. Detta innebär bland annat att de uppgifter som lämnas i blanketten kommar att 
dataregistreras. Våra register innehåller de uppgifter som du själv har lämnat och används för administration av den tjänst du/ni bett oss utföra. Personuppgifterna kan också komma att 
lämnas ut till organisation eller förening som hyresvärden är medlem i samt andra företag och organisationer som hyresvärden samarbetar med i sin fastighetsförvaltning.
Läs mer om PiteBos behandling av personuppgifter på www.pitebo.se.

Värdeföremål
De utkvitterade nycklarna är ett värdeföremål och som hyresgäst är du skyldig att vid förlust av nyckel ersätta hyresvärden för kostnaden av ny cylinder samt nycklar.
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