Uppsägan Hyresavtal
Hyresobjekt: ___________________________________________________
Namn HG (1):___________________________________________________
Namn Hg(2):____________________________________________________
Hyresobjektets adress: ___________________________________________
Ny adress:______________________________________________________
Personnr HG(1):_________________________________________________
Personnr HG(2):_________________________________________________
Telefon samtliga hyresgäster:______________________________________
Mejl samtliga hyresgäster:_________________________________________
Härmed bekräftar jag min uppsägan per den:
__________________________

____________________________

_______________________________
Underskrift Hg (1)

__________________________________
Underskrift Hg (2)

_______________________________
Namnförtydligande Hg (1)

__________________________________
Namnförtydligande Hg (2)

Ort/Datum:

Ort/Datum:

Önskemål överlåtelsedatum:_______________________
(om tidigare än tre månaders uppsägningstid, se sida 2. info FFA-avgift)
jag/vi är intresserade av att ta del av FFA-erbjudandet – kontakta mig!

Bekräftelse Uppsägan
Vi bekräftar härmed din uppsägning per den___________________
Avtalet löper till och med den _________ och upphör därefter.
(om du har ett önskemål om tidigare avflytt & det önskade utflyttningsdatum inte är ifyllt i

uppsägningsbekräftelsen beror det på att vi inte har hittat en ny hyresgäst till objektet i om. att kravet
för FFA ej är uppfyllt, se sida 2.)

Bästa Hälsningar

________________________
Ort/Datum
________________________
Eklöf Fastighets AB
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Flytta tidigare än uppsägningstiden?
Livet är fullt av möjligheter – eller hinder –
beroende på hur man ser på det.
Vi på Eklöf Fastighets AB väljer att se bortom alla hinder.
Vi erbjuder därför möjligheten att köpa sig fri från den bindande
uppsägningstiden.
Vi presenterar FFA-avgift (för tidig flytt avgift)
Uppsägningstiden är vad som står enligt kontraktet, vanligtvis tre
månader.
Har du behov av att flytta tidigare kan du mot en mindre avgift köpa dig
fri från ditt kontrakt.
Avgiften är 30:-/ m2 och kalendermånad.
Exempel.
Din lägenhetsyta är 50 m2 och du har önskemål om att flytta en månad
innan uppsägningstidens utgång.
Då betalar du 50*30*1= 1500;Om du vill nyttja denna tjänst ber vi dig ta kontakt med oss på Eklöf
Fastighets AB så snart som möjligt.
I och med att uthyrningsprocessen förkortas, måste vi lägga i en högre
växel för att kunna hjälpa er med ert önskemål.
(Vi garanterar FFA för EN månad, om du vill bli av med din lägenhet
exempelvis 2månader innan, alt hela uppsägningstiden, ska vi ha tillsatt
lägenheten med en ny hyresgäst. FFA-tjänsten är enbart till för
bostadshyresgäster)
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