
 

 

 

 

 

 

 

Adresa  _________________  ZIP/Vendndodhja ________________  Në dispozicion nga ______________  

 

Hapësirë parkimi 

 në natyrë 

Hapësirë parkimi 

të brendshëm 

Garazh Qira mujore 

neto 

Shpenzimet e 

ndryshme 

Total mujore 

CHF 0,00 

 

 TENANT I PERBASHKËT/ CO-TENANT 

 

Mbiemër   _________________________    __________________________  

 

Emër    _________________________    __________________________  

 

Data e lindjes   _________________________    __________________________  

 

Shtetësia/ Leja e qëndrimit   _________________________    __________________________  

 

Gjendja civile    beqare   e / i martuar    beqare    e / i martuar 

    pac  e / i divorcuar    pac    e / i divorcuar 

    e / i ndahur  e  ve    e/ i ndahur   e ve 

   

Adresa aktuale   _________________________    __________________________  

 

ZIP / vendndodhja   _________________________    __________________________  

 

Që nga (që sa koh)   _________________________    __________________________  

 

Menaxhimi apo pronari aktual   _________________________    __________________________  

 

N° i menaxhimit (ose pronari)    _________________________    __________________________  

 

Qira mujore brute aktuale   _________________________    __________________________  

 

Prefesioni / Llohi i veprimtarisë   _________________________    __________________________  

 

Punëdhënësi    _________________________    __________________________  

 

Data e parë e punës   _________________________    __________________________  

 

Rroga mujore brut   _________________________    __________________________  

 

N° i tel privat   _________________________    __________________________  

 

N° i tel profesional   _________________________    __________________________  

 

N° i tel mobile   _________________________    __________________________  

 

Adresa e-mail   _________________________    __________________________  

 

A keni ndonjë padi apo aktet e     Po  Jo   Po  Jo 

paracaktuar të pasurisë 

 

Vendi : ____________________ Visa 1 :  ___________________  Visa 2 :   ____________________  

 

Data :   ___________________    

  

  
Ndarje: 

Data: 

Ky dokument nuk ka pse të plotësohet. Është 

vetëm një ndihmë për t'ju lejuar të plotësoni 

formularin origjinal, në frëngjisht.  

Ky dokument nuk ka asnjë vlerë ligjore. 

 

 



 

 

 

Marka dhe lloji i automjeteve  ________________________________________________________  

 

Numri i regjistrimit  ________________________________________________________  

 

Si e zbulove marrjen me qira të  Internet        Gazetë   Kërkesë telefonike  

këtij objekti  ?   Bord    Qiramarrës e mëparshëm  

 

  Rrjetet sociale/ Të tjera :  _________________________________________________  

  

 

Vërejtje / Referenca    ____________________________________________________________  

 

 

 

NJOFTIM : 
Ky regjistrim nuk përbën një angazhim të menaxhmentit për të marrë me qira objektin e caktuar më lart. Në bazë të kësaj forme, 

menaxhmenti është i autorizuar të kërkojë informacione për personin / et e interesuar. Në rast se të nënshkruarit heqin me qi ra objektin e 

lartpërmendur, pasi të jetë vendosur qiraja, këta të fundit do të paguajnë / kanë, me grupin Cogestim, të shumës së CHF 250. - HT që 

paraqet kostot administrative të bëra. Elementet e përmendura në reklamën e publikuar në internet nuk përbëjnë angazhime kontraktuale. 

Ne tërheq vëmendjen tuaj për faktin se në rast se kërkesa juaj refuzohet, regjistrimi juaj dhe dokumentet bashkëngjitur nuk do të kthehen 

dhe nuk do të mbahen. 

 

Në çmim, përveç vendosjes së qirasë, tarifat e administrimit dhe broshurat në shumën e CHF 80.- plus TVSh-ja e mbledhur. 

 

Të nënshkruarit deklarojnë (ët) se kanë vizituar objektin (ët) dhe janë të gatshëm ta pranojnë atë pa ndonjë rezervë të veçantë. 

 

Vendi :   ________________________  Nënshkrimi 1 :  ________________   Nënshkrimi 2 :  _________________  

 

Data :    ________________________  

 

 

cogestim.ch 

 

 

Dokumentet që i bashkëngjiten kësaj nëse nuk jeni tashmë qiramarrës i ndërtesës 

 

- Kopjimi i ekstraktit nga Zyra e Prokurorive Publike dhe Falimentimit (më pak se 2 muaj) Shënim: origjinali do të kërkohet në rast të 

caktimit të objektit 

- Certifikata e të ardhurave: 3 pagesa të fundit ose certifikatë firme nga punëdhënësi 

(I vetëpunësuar: vlerësimi i fundit i taksave - Njoftues ose ndonjë tjetër: UA / AVS / RI / Papunësia / Etj ...) 

- Kopja e dokumentit të identitetit / kopja e lejes së qëndrimit për të huajt 

- Kopjimi i polisës së sigurimit RC 

Aplikimet jo të plota nuk do të përpunohen! 

 


