Anmälan om uppsägning av hyresbostad

Hyresbostaden sägs upp skriftligen. Uppsägningstiden är en hel kalendermånad. Uppsägningstiden antas börja den sista
dagen i den kalendermånad, under vilken ni säger upp er bostad. Om ni till exempel säger upp er bostad den 20 juni, löper
uppsägningstiden ut den 31 juli. Kontrollera uppsägningsvillkoren i ert gällande hyresavtal, eftersom villkoren till exempel i
visstidsavtal varierar allt enligt avtalet.
Säg upp er bostad i ett så tidigt stadium som möjligt efter att det blivit klart att flyttning förestår. Under uppsägningstiden
kan era kontaktuppgifter, om ni så vill, överlåtas till våra kunder som är intresserade av bostaden så, att de kan kontakta er
för att överenskomma om när de kan ta en titt på bostaden. Om ni inte vill eller inte har möjlighet att visa bostaden, ber vi er
kontakta SATOs Kundservice så, att vi kan överenskomma om visning av bostaden på något annat sätt.
Vi försöker göra en utflyttningskontroll i er lägenhet inom fem vardagar efter att vi mottagit uppsägningen.
Bostad
Gatuadress

Lägenhet nummer

Postnummer och postanstalt

Glöm inte att säga upp er bilplats på samma ställe, där ni bokade den.
Hyresgäst / hyresgäster
Namn

Personbeteckning

E-postadress

Ny gatuadress

Nytt postnummer och ny postanstalt

Telefon, där bäst anträffbar dagtid

Namn

Personbeteckning

E-postadress

Ny gatuadress

Nytt postnummer och ny postanstalt

Telefon, där bäst anträffbar dagtid

Uppsägning: Vi säger upp hyresavtalet som gäller ovan nämnda lägenhet
Avtalets utgångsdatum
			

Avtalets utgångsdatum är den sista dagen i den
månad som påföljer uppsägningen

_____/_____20____

Utflyttningsdatum
_____/_____20____

Visning av bostaden Välj ettdera alternativet.
Den nya boenden kan kontakta mig via telefon för att komma och ta en titt på sitt nya hem vid en gemensamt
överenskommen tidpunkt.
Enligt lagen om hyra av bostadslägenheter ska en hyreslägenhet före hyresgästens utflyttning kunna visas för en
potentiell ny hyresgäst. Jag samtycker till att SATO gör detta vid den tidpunkt SATO anser vara bäst.
Kontouppgifter för återbetalning av säkerheten (Kontonumret är en förutsättning för återbetalning av säkerheten.)
Bank
BIC-kod
Kontonummer i IBAN-form

Kontohavare

Tilläggsinformation

Underskrifter Om hyresavtalet ingåtts i flera personers namn, ska alla som undertecknat avtalet också underteckna
uppsägningsanmälan.
Ort

Hyresgäst / hyresgäster

Tid _____/_____20____

Namnförtydligande

Namnförtydligande

För SATOs interna bruk: uppsägningsanmälan mottagen
Ort
På SATO Oyj:s
Tid _____/_____20____
Returnera till SATO:
Huvudstadsregionen, Tavastehus och övriga Finland: SATO Oyj /Uppsägning, PB 401, 00601 Helsingfors
Tammerfors med närområden: SATO Oyj / Uppsägning, Aleksanterinkatu 32, 33100 Tampere
Åbo med närområden: SATO Oyj / Uppsägning, Nylandsgatan 19 B, 20700 Åbo
Du kan också skanna den undertecknade uppsägningen i hög resolution och sända
den till adressen irtisanominen@sato.fi
Frågor om uppsägningar? Kontakta SATOs Kundservice, tfn 020 334 443

Frågor till utflyttare om SATOhemmet
Responsen från kunderna är viktig för oss och därför ber vi dig fylla i vidstående enkät. Svaren vi erhållit behandlas
konfidentiellt och uppgifterna utnyttjas då vi utvecklar vårt bostadsutbud och våra tjänster.
Vi tackar för samarbetet och hoppas vi kan stå till din tjänst också framöver.
Bostadens adress och ort: ���������������������������������������������������������������������������������
Huvudsaklig orsak till utflyttningen:
 byte från hyresbostad till annan form av boende
 hushållets storlek har förändrats
 bostadens storlek
 hyresnivån
 ofriden i området
 annan, vad? ���������������������������������������������������������������������������������������������������
Tog ni en titt på SATOs bostadsutbud då ni letade efter en ny bostad?
 ja

 no

Den nya bostaden är
 ägarbostad
 delägarbostad
 bostadsrätt
 hyresbostad från SATO
 hyresbostad från annat håll
 vet ännu inte

 önskar att SATO kontaktar mig i bostadsfrågan

 annan, vad? ������������������������������������������������������������������������������������������
Vilket betyg ger ni

5 = berömlig, 4 = god, 3 = medelmåttig, 2 = nöjaktig, 1 = dålig

________
________
________

Bostaden
SATOs service
Fastighetsskötseln och städningen

0 = absolut inte

Kunde ni rekommendera sato för andra?

0

1

2

3

4

5

6

7

8

10 = absolut ja
9

10

Hälsningar till SATO – ordet är fritt
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Besvararens bakgrundsuppgifter
Ålder
 under 25 år
 26-40 år
 41-60 år
 över 60 år

Tack för responsen!

Kön		
 Kvinna
 Man

Hushållets storlek
Totalt ____________________________ personer
av vilka_________________________ under 18 år

