TONTIN OSTOTARJOUS
Tarjouksen
tekijä/tekijät

Nimi (sukunimi ja etunimet)

Henkilötunnus

Osoite, postinumero ja postitoimipaikka
Sähköpostiosoite
Puhelin
Nimi (sukunimi ja etunimet)

Henkilötunnus

Osoite, postinumero ja postitoimipaikka
Sähköpostiosoite
Puhelin

Tarjoudun/Tarjoudumme ostamaan Tampereen kaupungilta pientalotontin mainitulla kauppahinnalla:

Kaupunginosa

Kortteli/tontti

Osoite

Kauppahinta €

1. Ojala
2. Ojala
3. Ojala
4. Ojala

Kauppakirja tehdään tarjouksen jättäneiden nimiin. Osapuolia ei voi ostotarjouksen jättämisen jälkeen
muuttaa. Tontit myydään yksityishenkilöille.
Tampereen kaupunki pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä tehdyt tarjoukset. Esitetyt tarjoukset ovat
sitovia. Mikäli samasta tontista saadaan useita samanarvoisia tarjouksia, valitaan tontin ostaja em.
hinnan tarjonneista arpomalla.

Postiosoite
PL 487
33101 TAMPERE

Käyntiosoite
Frenckellinaukio
2B

Puhelin
(03) 565 611

Sähköposti ja kotisivu
kiinteistotoimi@tampere.fi
www.tampere.fi

Tontin ostohinnan lisäksi peritään ostajalta kaupanteon yhteydessä noin 1000 euron suuruiset
lohkomiskulut.
Tontit varataan tontin saaneille päätöksen mukaisesti vähintään kuudeksi kuukaudeksi, enintään
kuitenkin siihen saakka, kunnes tontit ovat rakennettavissa. Varausajalta peritään 800 euron
varausmaksu. Summaa ei hyvitetä tontin myyntihinnasta eikä sitä palauteta.
Kiinteistöjohtajan päätös on julkinen ja se on nähtävillä kaupungin verkkosivuilla.
Henkilötiedot (nimet) poistetaan päätöksestä oikaisuvaatimusajan jälkeen.
Ostotarjouksen jättämällä hyväksytte, että nimenne ja hyväksytty ostohinta julkaistaan
päätöksessä.
Päiväys ja
tontinostajan/
ostajien
allekirjoitukset

Sitoudun/Sitoudumme tekemään kaupat tarjotusta tontista kuukauden kuluessa kaupungin
myyntipäätöksen lainvoimaiseksi tulosta ja maksamaan kauppahinnan kokonaisuudessaan
kaupantekohetkellä.
Olen tutustunut/olemme tutustuneet tarjousten perusteella myytävien tonttien
esitteeseen.

Vakuutan/Vakuutamme annetut tiedot oikeiksi. Henkilötietoja saa käyttää
hakuprosessissa.
☐ Minulla tai puolisollani on voimassa oleva turvakielto.
Päiväys
Allekirjoitus

Nimen selvennys

Allekirjoitus

Nimen selvennys

Suljetut ostotarjoukset toimitetaan 29.10.2021 klo 16.00 mennessä Tampereen kaupungin
palvelupisteeseen, os. Frenckellinaukio 2 B tai osoitteella Tampereen kaupunki, kiinteistötoimi, PL 487,
33101 Tampere. Myös postitse lähetettyjen tarjousten tulee olla perillä 29.10.2021 klo 16.00 mennessä.
Kuoreen merkintä ”Tontin ostotarjous”.
☐ Suostun/suostumme siihen, että päätös voidaan lähettää sähköisesti Vakuutan/
vakuutamme annetut tiedot oikeiksi. Henkilötietoja käytetään tarjousprosessissa.
Yhteystietojamme (puhelinnumero, sähköpostiosoite) voi luovuttaa viranomaistarkoitukseen,
esimerkiksi naapurinkuulemisia varten.

Postiosoite
PL 487
33101 TAMPERE

Käyntiosoite
Frenckellinaukio
2B

Puhelin
(03) 565 611

Sähköposti ja kotisivu
kiinteistotoimi@tampere.fi
www.tampere.fi

