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Henkilötunnus: 

Nykyinen osoite:  

Puhelinnumero: 

Sähköpostiosoite: 

Irtisanomisaika on yksi (1) täysi kuukausi, joka lasketaan sen 
kalenterikuukauden viimeisestä päivästä, jonka aikana irtisanominen on 
suoritettu. 

Vuokrasopimuksen päättymispäivä (pp.kk.vvvv) Muuttopäivä(pp.kk.vvvv) 

Paikka ja päivämäärä 

Allekirjoitus ja nimenselvennys Allekirjoitus ja nimenselvennys 

Huoneistotarkastus suoritetaan pääsääntöisesti vuokrasopimuksen päättymistä seuraavana 
arkipäivänä. Vuokranantaja voi myös niin tarpeelliseksi katsoessaan suorittaa ennakkotarkastuksen 
huoneistossa erikseen sovittuna ajankohtana. 

Sopimusvakuus palautetaan, kun kaikki maksut ja muut vuokralaisen sopimusvelvoitteet on hoidettu. 

Tilinomistaja Tilinumero IBAN muodossa 

Voiko puhelinnumeronne antaa uudelle vuokralaiselle näytön sopimiseksi? Kyllä Ei 

Poismuuton syy: 

Uusi osoite ja postinumero 

Palauta lomake täytettynä ja allekirjoitettuna: A-Kruunu Oy, Arabiankatu 12,00560 Helsinki tai 
sähköpostitse liitetiedostona (pdf) vuokraus@a-kruunu.fi. 

A-Kruunu Oy Arabiankatu 12. 1.krs, 00560 Helsinki, Y-17368418 

Vuokralaisen nimi/nimet:

mailto:vuokraus@a-kruunu.fi
mailto:vuokraus@a-kruunu.fi
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[Anna henkilö- ja organisaatiotiedot Asetukset > Henkilöllisyys-valintaikkunasta.]


Yhteenveto


Tarkistin löysi ongelmia, jotka voivat estää dokumentin täydellisen käytettävyyden.
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