4h, k, khh, kph, s, 108,0 m², 150 000 €
Omakotitalo, Mikkeli, Peitsari, Vaapukkakatu 11

Kohdetta myy
Ehrnrooth Hans
Myyntineuvottelija
Gsm: 045 239 9265
Asenne LKV Oy

Länsi-Peitsarista, luonnon huomasta, löytyy tämä viihtyisä ja sopivan kokoinen omakotitalo. Isot remontit kuten
käyttövesi- ja lämmitysjärjestelmän putket on jo vaihdettu, vesikate uusittu ja mukavuutta lisäämään on asennettu
tunnelmallinen takka ja koneellinen ilmanvaihtojärjestelmä. Uimaranta ja lenkkimaastot löytyvät muutaman sadan metrin
päästä ja keskustaankin matkaa vain vaivaiset kaksi kilometriä. Ota yhteyttä ja mennään tutustumaan.
Järjestämme yksityisesittelyjä normaalisti tällä hetkellä. Sovi sinulle sopiva aika välittäjän kanssa.
Ethän tule esittelyyn sairaana, ulkomailta juuri saapuneena tai jos sinä tai perheesi jäsen on karanteenissa.
Tervetuloa yksityisesittelyyn!

Asunnon perustiedot

Hinta ja kustannukset

Kohdenumero:

20112621

Velaton hinta:

150 000 €

Sijainti:

Mikkeli Peitsari
Vaapukkakatu 11, 50170 Mikkeli

Myyntihinta:

150 000 €

Kiinteistövero:

290,00 € / vuosi

Tyyppi:

Omakotitalo (Kiinteistö)

Sähkölämmituskulut:

165,00 € / kk

Omistusmuoto:

Omistusasunto

Lisätietoja maksuista:

Huoneistoselitelmä:

4h , k , khh , kph , s

Huoneita:

4 huonetta

Tontin vuokra 396,00 €/v,
Sähkönkulutus ollut n. 2000,00 €/v
ilman takkaa.

Asuintilojen pinta-ala:

108,0 m²

Muiden tilojen pinta-ala:

16,0 m²

Kokonaispinta-ala:

124,0 m²

Kerrokset:

1

Rakennusvuosi:

1980

Käyttöönottovuosi:

1980

Vapautuminen:

Sopimuksen mukaan

Asunnon lisätiedot
Sauna:

Asunnossa on sauna

Tulisija:

Takka,
Kevyt takka. Lämmittää n. 45 m2

Tilojen kuvaus:

Autotalli ja varasto

Asuntoon kuuluu:

kaapeli-tv

Muuta kauppaan
kuuluvaa:

Ilmalämpöpumppu

Asunnon kunto:

Hyvä

Tehdyt remontit:

Kevyt takka asennettu 2019, Katto uusittu 2009, käyttö- ja
lämmitysputket uusittu 2009, koneellinen ilmanvaihto asennettu 2009,
keittiö ja sauna remontoitu 2009.

Energialuokka:

Ei lain edellyttämää energiatodistusta

Lämmitysjärjestelmän
kuvaus:

Sähkö

Vesihuollon kuvaus:

kunnan vesijohto

Viemäri:

kunnan

Sähköliittymä siirtyy:

Kyllä

Asunnon tilat ja materiaalit
Rakennus- ja
pintamateriaalit:

Pääasiallinen rakennusmateriaali: Betoni

Katto:

Kattotyyppi: harjakatto
Kattomateriaalit: Pelti
Kate: Pelti

Keittiön kuvaus:

Lattia laminaatti, seinät välitilanlaatta / maalattu, työtasot laminaatti,
jääkaappi, keraaminen liesi, astianpesukone, liesituuletin

Kylpyhuoneen kuvaus:

Lattia laatta, seinät laatta, pesukoneliitäntä, suihkuseinä, allaskaapisto

WC-tilojen kuvaus:

Lukumäärä: 1
Lattia laatta, seinät laatta, peili, allaskaapisto, kaapisto

Saunan kuvaus:

Lattia laatta, seinät paneloitu, sähkökiuas

Kodinhoitohuoneen
kuvaus:

Kuvaus: Lattia laatta, seinät maalattu, kaapistot, ovi pihalle

Olohuoneen kuvaus:

Lattia laminaatti, seinät tapetti / maalattu, kevyttakka (2019)

Makuuhuoneiden kuvaus:

Lukumäärä: 3
Lattiat laminaatti, seinät tapetti / haltex / maalattu

Asunnon tontti
Tontin omistus:

Vuokra

Vuokrasopimus päättyy:

31.5.2029

Kiinteistötunnus:

491-19-78-12

Tontin tyyppi:

Tasamaatontti

Tontin pinta-ala:

632,0 m²

Tontin vuokraaja:

Mikkelin Kaupunki

Kaavoitustilanne:

Asemakaava

Kaavoitustiedot:

Mikkelin Kaupunki puh. 015-1941

Rakennukset:

autotalli, varasto

Tämä on Etuovi.comista tulostettu kohteen esittelysivu. Etuovi.comin ilmoituksessa ei ole välttämättä aina kaikkia
tietoja kohteesta. Varmista kohdetiedot asunnon myyjältä tai kiinteistövälittäjän/rakennusliikkeen omasta
myyntiesitteestä.

