
Vuokra-asunnon irtisanominen tehdään kirjallisesti tällä lomakkeella viimeistään kuukauden viimeinen päivä. Irtisanomisilmoituksen tulee olla kaikkien 
asunnossa asuvien täysi-ikäisten allekirjoittama. Irtisanomisaika on yksi täysi kalenterikuukausi, joka lasketaan alkavaksi sen kalenterikuukauden 
viimeisestä päivästä, jonka aikana asunto irtisanotaan. Irtisanomisilmoitus tulee ehdottomasti olla toimitettuna kuukauden viimeiseen päivään mennessä.
Irtisanomisilmoitus kannattaa tehdä mahdollisimman pian poismuuton varmistumisen jälkeen käsittelyprosessin nopeuttamiseksi.
Olethan huolellinen että kaikki irtisanomisilmoituksen tiedot tulevat täytetyiksi.
Asuntoon tullaan tekemään muuttotarkastus irtisanomiskuukauden aikana erikseen ilmoitettavana ajankohtana.
Mikäli Sinulla on kysyttävää irtisanomiseen liittyen, voit olla yhteydessä asiakaspalveluumme, puh. 010 228 5555 tai asuntovuokraus@retta.fi

VUOKRANANTAJA 

VUOKRAUSKOHDE (IRTISANOTTAVA HUONEISTO) 
numero

Muistattehan irtisanoa myös autopaikkanne samaan toimipisteeseen, josta varasitte sen. 

VUOKRALAINEN / VUOKRALAISET 
Nimi  enkilö osti P

Nimi enkilötunnus 

IRTISANOMINEN 
Sopimuksen p

Poism

ASUNNON ESITTELY (valitse vaihtoehdoista toinen)
Asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain mukaan vapautuvaa asuntoa tulee voida esitellä uudelle asukkaalle.

UUSI OSOITE (MIHIN MUUTTAA) 
Postinume n

IRTISANOMISEN SYY 

kunto 

Muuttopäivän ollessa sopimuksen päättymispäivää aikaisemmin, voi vuokranantaja käynnistää huoneistossa korjaus- tai muita 
toimenpiteitä (ilman vuokrahyvitystä ).  

HUONEISTOTARKASTUS  VAKUUDENPALAUTUS 
 (IBAN)

ALLEKIRJOITUKSET (Irtisanomisilmoituksen tulee olla kaikkien asunnossa asuvien täysi-ikäisten allekirjoittama.) 

Postinumero Postitoimipaikka

Esittelen asunnon itse hakijan kanssa yhdessä sovittavana ajankohtana, yhteystietoni saa luovuttaa asunnon varanneelle hakijalle. 

Rettan edustaja voi esitellä asuntoa parhaaksi katsomanaan ajankohtana

 Voit katsoa tarkemmat
ohjeet ja yhteystiedot www.asuntovuokraus.fi

Asunnossa lemmikkejä, mitä?

Irtisanominen palautetaan allekirjoitettuna vuokrausta hoitavan Retta asuntovuokrauksen toimistoon.
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