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HAKUOHJE

ASUNTO OY HELSINGIN LORENTZ
Lue hakuohje huolellisesti läpi ennen lomakkeen täyttämistä ja lähettämistä.
Täytä lomake ja tarkasta se ennen lähettämistä.

Hakuaika

Ilmoittaudu Helsingin Lorentzin asuntojen arvontaan 18.1.-1.2.2018 välisenä aikana. Asuntojen
ostomahdollisuus arvotaan Hitas-ehtojen mukaisesti viikolla 6.

Ilmoittautuminen avataan 18.1.2108 klo 9.00, jolloin voit ilmoittautua arvontaan lähettämällä
ilmoittautumislomakkeen. Yksi talous voi osallistua arvontaan yhdellä lomakkeella, jolle voit valita
enintään kolme asuntoa. Tutustu asuntoihin ja valitse asunnot. Sen jälkeen pääset täyttämään
yhteystietosi ja lähettämään lomakkeen. Kun olet lähettänyt lomakkeen, saat vahvistuksen
lähettämistäsi tiedoista.

Voit ilmoittaa sinua kiinnostavat asunnot myös puhelimitse (puh. 020 433 2990), jolloin
myyntineuvottelijamme kirjaa tietosi arvontaa varten. Ilmoitamme arvonnan jälkeen
henkilökohtaisesti kaikille osallistuneille arvonnan tulokset.

Hakija/hakijatalous

Hakijalla tarkoitetaan henkilöä, joka osallistuu Hitas-asunnon arvontaan. Hakijan tulee olla
vähintään 18-vuotias luonnollinen henkilö (hakija ei siten voi olla esim. yritys tai muu yhteisö).

Hakijalla tarkoitetaan tässä ohjeessa jäljempänä myös hakijataloutta. Hakija-taloudella tarkoitetaan
henkilöitä, jotka ovat hakuhetkellä kirjoilla samassa osoitteessa. Jos asunnon ostajaksi halutaan
useampia henkilöitä, heidät kaikki on merkittävä hakijoiksi. Lapsiperhe on hakijatalous.

Puoliso
Puolisolla tarkoitetaan parisuhteessa hakijan kanssa elävää avio- tai avopuolisoa tai
rekisteröidyssä tai vakituisessa parisuhteessa elävää samaa sukupuolta olevaa osapuolta.

Hitas-asunnon hakeminen
Hakija (hakijatalous) voi tehdä ainoastaan yhden hakemuksen haettavana olevaan
kohteeseen. Haettavien Hitas-asuntojen lukumäärä on rajoitettu siten, että lomakkeella voi hakea
vain kolmea asuntoa.

Hakijan arvonnassa saama sija ei ole siirrettävissä tai vaihdettavissa. Hakemuksessa hakijan tulee
vakuuttaa kaikki antamansa tiedot oikeiksi. Mikäli hakemuksessa on annettu virheellisiä tietoja, tai
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hakija on jättänyt useampia hakemuksia, hakijan hakemus / hakemukset hylätään. YIT:llä on myös
oikeus hylätä hakemus, jos on perusteltua syytä olettaa, että hakija on pyrkinyt epäasiallisella
tavalla vaikuttamaan ohjeen tavoitteiden toteutumiseen ja / tai saadakseen perusteetonta etua
arvonnassa.

Hitas-rajoitukset
Tästä yhtiöstä jää huoneisto B16 Helsingin kaupungin omistukseen. Kohteessa on Hitas-
jälleenmyyntirajoitus, jonka vuoksi tontin vuokrasopimukseen ja yhtiöjärjestykseen sisältyvät
edelleenluovutus- ja lunastusehdot, ns. Hitas-ehdot. Katsothan myös kaupungin julkaisemat
jälleenmyyntiohjeet. Lisätietoja saat osoitteesta https://www.hel.fi/kv/hitas-fi.

Esite
Kohteen esite, hinnasto ja muut tarvittavat liitteet ovat tulostettavissa YIT:n nettisivuilta. Ne ovat
myös noudettavissa YIT:n asuntomyynnistä 18.1.2018 lähtien arkisin kello 9.00 - 16.00.
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