VUOKRASOPIMUKSEN SIIRTO
Nykyinen vuokralleottaja (Siirronantaja)
Yrityksen nimi:

Y-tunnus:
Puhelinnumero:

Sopimuksen numero:

S-postiosoite:

Uusi vuokralleottaja (Siirronsaaja)
Yrityksen nimi:

Y-tunnus:
Puhelinnumero:

Korttitilitysten vastaanottaja:

Elavon

Nets

Kauppiastunnus:
Vuokrakohde:

S-postiosoite:
Vuokralleantaja: Semel Oy
Vuokralaitteen ID:

1.

Allekirjoituksellaan siirronantaja:

-

Luovuttaa vuokrakohteen siirronsaajan hallintaan ja siirtää vuokrasopimuksen perustuvat vuokralleottajan
oikeutensa ja velvollisuutensa siirronsaajalle.
Ilmoittaa, että sillä ei ole mitään vuokrasopimukseen perustuvia vaatimuksia vuokralleantajaa kohden

2.

Allekirjoituksellaan siirronsaaja vahvistaa vuokralleantajalle, että:

-

Vuokrakohde on siirtynyt siirronsaajan hallintaan
Siirronsaaja on tarkastanut vuokrakohteen ja hyväksyy sen siinä kunnossa kuin se siirtohetkellä on
Siirronsaaja on tutustunut Vuokrasopimukseen ja sen Yleisiin ehtoihin ja hyväksyy ne kaikin puolin.
Vuokrasopimus ja sopimuksen Yleiset ehdot ovat luettavissa https://www.semel.fi sivuilta
Siirronsaajalla ei ole saatavia siirronantajalta eikä muitakaan vaatimuksia siirronantajaa kohtaan
Siirronsaaja ottaa yksin vastattavakseen vuokrasopimuksen mukaiset vuokralleottajan velvollisuudet ja
vastuut sekä sitoutuu myös muutoin noudattamaan vuokrasopimuksen ehtoja
Siirronsaaja sitoutuu suorittamaan vuokrasopimukseen perustuvan vuokran ja muut maksut vuokralleantajalle
vuokrasopimuksen mukaisin ehdoin

3.

Allekirjoituksellaan vuokralleantaja antaa suostumuksensa vuokrasopimuksen siirrolle
siirronantajalta siirronsaajalle. Sopimuksen siirtopäivä on alla mainittu vuokralleantajan allekirjoituspäivämäärä tai seuraavan vuokrajakson alkamispäivä. Siirronantaja vastaa siirtopäivään asti syntyvistä
velvoitteista vuokralleantajalle

4.

Vuokrasopimuksen siirtokulu 150,00 EUR +alv veloitetaan siirronsaajalta.

Henkilötietoja, joita luovutetaan Vuokrasopimuksen allekirjoituksen yhteydessä tai jotka muuten tämän Vuokrasopimuksen perusteella rekisteröidään, käsitellään Semel Oy:n
henkilötietojen käsittelyyn liittyvän ohjeistuksen mukaisesti.
Tarkempia tietoja henkilötietojen käsittelystä on saatavilla https://www.semel.fi/ehdot-ja-selosteet.html tai ottamalla yhteyttä sähköpostitse tietosuoja@semel.fi tai kirjeitse
Semel Oy, tietosuojavastaava, Valimotie 21, 00380 Helsinki. Henkilötietoja voidaan täydentää yksityisistä tai julkisista rekistereistä saatavilla tiedoilla esim. yhteystietojen
päivittämiseksi.
Olen lukenut ja ymmärtänyt Vuokrasopimuksen sekä sopimuksen Yleiset vuokraehdot ja allekirjoituksellani sitoudun noudattamaan niitä

Paikka ja aika:

Paikka ja aika:

Siirronantaja:

Siirronsaaja:

_______________________________________________

_______________________________________________

Nimenselvennys ja asema yrityksessä:

Nimenselvennys ja asema yrityksessä

Paikka ja aika:
Vuokralleantaja:
Semel Oy / Börje Nummelin
Tyhjennä Lomake

Tulosta lomake

Lähetä allekirjoitettu vuokrasopimuksen siirtosopimus osoitteeseen:
vuokrasopimussiirto@semel.fi
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