2h+k+s+terassi+ak, 60,0 m², 157 000 €
Rivitalo, Mustasaari, Petsmo, Fiskehamnsvägen 15 C 2

Kohdetta myy
Forsström Jessica
Kiinteistönvälittäjä, LKV
Gsm: 0400 330 629
Door LKV

- Nyproduktion
- Havsnära
- Lugnt område
Välkommen till natursköna Vassviken 1!
Här finns tre radhus bestående av nio bostadsaktielägenheter med eget biltak och uteplats. Ett stenkast bort finns lekpark,
badstrand och båthamn. Bostäderna är inredda med kvalitativa material och av lokala aktörer. Vattenburen golvvärme och
frånluftsvärmepump bidrar till en låg boendekostnad. Full gårdsservice ingår. Vassviken 1 rekommenderas för dig som vill ha ett
modernt, havsnära boende på en rofylld plats. Genast inflyttningsklart.
OPEN DOOR – 3 D Virtuell visning! Klicka på länken!
- Uudistuotanto
- Meren ja luonnon läheisyys
- Rauhallinen asuinalue ym.
Tervetuloa tutustumaan merenläheiseen Vassviken 1:een!
Täällä sijaitsee kolme rivitaloa, jotka koostuvat yhdeksästä asunto-osakehoneistosta. Asuntoon kuuluu oma autokatospaikka ja
viihtyisä patio. Lähialueella löytyy leikkipuisto, uimaranta ja venesatama. Asunnot ovat sisustettu laadukkailla materiaaleilla ja
paikallisten toimijoiden toimesta. Vesikiertoinen lattialämmitys ja postoilmalämpöpumppu vaikuttavat mataliin asumiskustannuksiin.
Moderni asunto lähellä luontoa ja merta lisää asumismukavuutta. Heti muuttovalmis! Ota yhteyttä ja varaa oma esittely!
OPEN DOOR – 3 D virtuaaliesittely! Tutustu painamalla linkkiä!

Asunnon perustiedot

Hinta ja kustannukset

Kohdenumero:

20112765

Velaton hinta:

157 000 €

Sijainti:

Mustasaari Petsmo
Fiskehamnsvägen 15 C 2, 66540
Petsmo

Myyntihinta:

157 000 €

Neliöhinta:

2 616,67 € / m²

Yhtiövastike:

103,66 € / kk
(Hoitovastike 103,66 € / kk)

Lisätietoja maksuista:

Vesimaksu: oma mittari
Kaikki kustannukset sisältyvät
hoitovastikkeeseen, paitsi
vesimaksut (oma mittarin mukaan)
ja sähköt.

Tyyppi:

Rivitalo (Huoneisto)

Omistusmuoto:

Omistusasunto

Huoneistoselitelmä:

2h + k + s + terassi + ak

Huoneita:

Kaksio

Asuintilojen pinta-ala:

60,0 m²

Muiden tilojen pinta-ala:

3,8 m²

Kokonaispinta-ala:

63,8 m²

Lisätietoja pinta-alasta:

Yhtiöjärjestyksen mukaan
asuintilojen pinta-ala on 60 m2 ja
ulkovarasto on 3,8 m2
yhtiöjärjestyksen mukainen,
isännöitsijäntodistuksen mukainen

Kerrokset:

1/1

Rakennusvuosi:

2020 (Uudiskohde)

Käyttöönottovuosi:

2020

Vapautuminen:

Heti vapaa

Varaustilanne:

Ei varattu

Asunnon lisätiedot
Sauna:

Asunnossa on sauna

Asuntoon kuuluu:

kaapeli-tv, kaapeli-tv taloyhtiössä

Asunnon kunto:

Hyvä

Lämmitysjärjestelmän
kuvaus:

Lämpöpumppu

Asunnon tilat ja materiaalit
Rakennus- ja
pintamateriaalit:

Rakennusmateriaalit: elementti, puu

Keittiön kuvaus:

Lattiamateriaalit: vinyyli
Seinämateriaalit: maalattu
Työtaso: laminaatti
Varusteet: astianpesukone, liesituuletin
Liesi: induktio
Jääkaappi ja pakastin: jääkaappi, pakastin

Kylpyhuoneen kuvaus:

Seinämateriaali: kaakeli
Lattiamateriaali: laatta
Varusteet: lattialämmitys, peili, pesukoneliitäntä, suihku, suihkuseinä,
wc

Saunan kuvaus:

Lattiamateriaalit: laatta
Seinämateriaalit: puu
Sähkökiuas

Olohuoneen kuvaus:

Lattiamateriaalit: vinyyli
Seinämateriaalit: maalattu

Makuuhuoneiden kuvaus:

Lukumäärä: 1
Lattiamateriaalit: vinyyli
Seinämateriaalit: maalattu

Taloyhtiö
Taloyhtiön nimi:

Bostads Ab Korsholm Vassviken

Taloyhtiön autopaikat:

Autopistokepaikkoja: 9
Autokatospaikkoja: 9

Tontin koko:

7 773,0 m²

Tontin omistus:

Oma

Muut lisätiedot
Auton säilytys:

Kaksi autopaikkaa, yksi pistokkeellinen katospaikka ja yksi
pistokkeellinen pihapaikka

Näkymät:

Metsä, pihaalue ja naapuritalo

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.

