
Siirtoilmoitus /  
Överföringsavtal
Vuokrasopimuksen siirtäjä / Hyresavtalet överförts av:

Linde Gas  
Itsehallintokuja 6 · 02600 Espoo · Finland 
Självstyrelsegränden 6 · 02600 Esbo · Finland 

Asiakaspalvelu/Kundbetjäningen 
010 242 9009  ·  fax 010 242 0645 
laskutus.fi@linde.com 

Y-tunnus/FO-nummer 
0100346-5
www.linde-gas.fi

Vuokrasopimus nro / Hyresavtal nr Asiakasnumero / Kundnummer

Nimi / Namn

Osoite / Adress Postinumero/ Postnummer Postitoimipaikka/ Postanstalt

Yhteyshenkilö / Kontaktperson Puhelin / Telefon Sähköposti / E-post

Paikka ja pvm / Ort och datum Allekirjoitus / Underskrift

llmoitamme siirtäneemme ko. vuokrasopimuksen alla mainitulle uudelle vuokralaiselle. /
Vi har överfört ovannänmnda hyresavtal till nedannämnda nya innehavare.

Uusi vuokraaja / Hyresavtalets nya innehavare:

Vuokrasopimus nro/Hyresavtal nr Ajalle / För tiden Asiakasnumero/Kundnummer

Nimi/Namn Y-tunnus / FO-nummer Henkilötunnus/Personbeteckning

Laskutusosoite / Faktureringsadress Postinumero/ Postnummer Postitoimipaikka/ Postanstalt

Yhteyshenkilö / Kontaktperson Puhelin / Telefon Sähköposti / E-post

Paikka ja pvm / Ort och datum Allekirjoitus / Underskrift

llmoitamme tarkoin tutustuneemme vuokrasopimuksen ehtoihin, jotka hyväksymme ja joita sitoudumme 
noudattamaan. /Vi har noggrant studerat hyresavtalets villkor som vi godkänner och förbinder oss att följa.

Samalla ilmoitamme ottavamme vastuullemme Linden omistamia vuokrapulloja siirtäjältä seuraavasti: /
Samtidigt övertar vi ansvaret för följande hyresflaskor som ägs av Linde och som överförts till oss enligt följande:

Veloitamme vuokrasopimuksen siirrosta tai muutoksesta hinnastomme mukaisen hinnan./För ändring eller överföring av hyresavtal debiterar vi enligt vår prislista.

Pulloja / Flaskor kpl / st Muutospvm / Ändringsdatum / 20

Pullojen viivakoodinumerot / Flaskornas streckkodsnummer:
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