
han
Nanrt Personnummer

Kontaktperson Telefon

Adress Postnummer Orl

Telefon bostad Telefon arbete Telefon mobil Fax

E-post

s*r Fd$snc{x,orv
fas.la#"J,Jen

1(3)

Hyresavtal andrahandsuthyrn ing

Fdrsta

Andraha

Andrahandshyresgfrst 1 (Hvres
Narnn Personnummer

Adress Postnunmer Ort

Telefon bostad Telefon arbete Telefon mobil Fax

E-post

resgest 2 (Hvres
Narm Personnummer

Adress Postnummer Ort

Telefon bostad Telefon arbete Telefon mobil Fax

Epost

Ldgenheten uthyres for att anvendas som bostad.

Till liigenheten htir

@ raturutrymme nr- Wlvindsutrymme nr_ @ garageplats nr_ @parkeringsptats nr

Ldgenhetens skick vid upplAtelsen

ffi sebilaga nr , Skadorochbristerilhgenheten.

omdblerad @ m0blerad, se bilaga hr-, Miibet- och inventariefilfteckning.
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@l Afternativ 1 Fr.o.m.

s6gningfdrldngskontraktetmed-m5nad(er)f<irvarjeg6ng,

ffilAtternativ 2 Fr.o.m.

Hyresavtalet upphor att geilla vid_hyrestidens utg6ng. Andrahandshyresgdsten skall d6 avflytta utan uppsiigning.obsl Detta alternativ kan endast anvandai om hvrerliden irlengst nio mirader.

@ Aternativ 3 Fr.o.m. _ och tillsvidare.

Hyresavtalet upphtir vid det m6nadsskifte som infaller ntirmast efter tre m6nader fr6n uppsegningen.

Vdrme

@ ingar @ ingdr inte
HushAllsel

@ ingar @ ingAr inte

Hyra fcir garage- eller parkeringsplats

ing6r @ ingAr inte Betopp kr

Sdrskilda kostnader (kabeltv, bredband, m.m.)

AvlAst mdtarst6llning, el, gas etc.

Hyresbetalning sker till ftjrslahandshyresg!isten

@ Rutogiro @ Banrsiro @ eostgiro ffil rontant

Kontonummer (inklusive clearingnummer)

Hyra och eventuella tilliigg skall betalas i fiirskott senast sista vardagen ftire miradsskifte.

dvriga hyresvillkor
1' Hyresavtalets giltighet f6rutsdtter att fdrstahandshyresgdsten erh6ller samtycke

till andrahandsuppl6telsen fran hyresvdrden/fastighets6g-aren eller att
hyresndmnden medderar besrut om tiilstdnd tiil andraha-ndsuthyrning.

2' Det aligger andrahandshyresgdsten att vdl vdrda liigenheten och att genast till
fcirstahandshyresgdsten och fastighetsdgaren anmdla eventuella skador eller
brister och fcirekomst av ohyra och skadeinsekter.

3. Andrahandshyresgdsten far inte civerlAta eller upplAta ldgenheten i sin tur.
4' Andras hyran eller hyresvillkoren fcir liigenheten p6 grund av avtal mellan

fastighetsdgaren och fdrstahandshyresgdsten eller efter triiffad f6rhandlings-
civerenskommelse enligt giillande fcirhandlingsklausul, skall dndringen gdlla dven
detta andrahandsavtal.

5. Andrahandshyresgdsten fdrbinder sig att under hyrestiden f6lja de
ordningsfdreskrifter som giiller for fastigheten enligt uthyrarens hyresavtal med
fastighetsaigaren.

6. Andrahandshyresgdsten ansvarar fdr skada eller forlust av inventarier samt f6r
skador pd liigenheten och gemensamma utrymmen som uppkommer genom
hans vallande eller genom v6rdsl6shet eller fcirsummelse av n6gon som han
ansvarar for. Andrahandshyresgiisten ar inte skyldig att ersiittJ skada som
uppkommit genom normalt slitage.

7' Pa f6rsenade hyresberopp utg6r rtinta enrigt riinteragen fr6n fdrfailodagen.
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Siirskilda bestdmmelser

Genom underskrift av kontraktet kvitterar andrahandshyresgdsten nycklar till ligenheten.

Underskrifter
Ort och datum

Namnteckning fdrstrahandshyresgesten Namnfdrtydligande

Ort och datum

Namnteckning andrahandshyresgest 1 Namnfdrtydligande

Ort och datum

Namnteckning andrahandshyresgdst 2 Namnf<irtydligande

Namnteckning fastighetsiigaren/hyresviirden
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