Uppsägning lägenhet

Hyresgäst/-er
För- och efternamn, hyresgäst 1

Personnummer, hyresgäst 1

e-mail adress, hyresgäst 1

För- och efternamn, hyresgäst 2

Personnummer, hyresgäst 2

e-mail adress, hyresgäst 2

Produkt/lägenhetsnummer

Adress

Postadress

Ev. samdebitering (garage, förråd etc)

Visning av lägenheten
OBS! Du är skyldig att visa lägenheten för nya hyresgäster som får erbjudande och vill titta på lägenheten. Kan du inte visa den själv, ange namn och telefonnummer till den som visar lägenheten
Namn och telefon till den som visar lägenheten

Ditt telefonnummer

Din blivande adress

Om du vill lämna lägenheten tidigare kan vi försöka hyra ut den till det datum du anger nedan. Obs! Vi kan inte garantera att vi lyckas hyra ut den tidigare och då har du uppsägningstid enlig ditt hyresavtal.

Uppsägningstiden är tre (3) hela kalendermånader. OBS! Vid uppsägning av lägenhet upphör också ev bilplatsavtal.
Du som är hyresgäst har tre månaders uppsägningstid, ditt hyresavtal upphör därför att gälla vid det månadsskifte som infaller tre
kalendermånader efter din uppsägning. Ett exempel: Om du har för avsikt att flytta den 30 juni måste vi ha din uppsägning senast den 31 mars.

Jag godkänner härmed att PiteBo går in med huvudnyckel, när det passar oss, för förhandsbesiktning av lägenheten.
Jag ansvarar själv för att, senast dagen efter inlämnad uppsägning, via bovärden boka in en förhandsbesiktning.
OBS! Kryssa endast i ett av alternativen.
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.

Underskrifter
Ort och datum

Ort och datum

Hyresgäst 1

Hyresgäst 2
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