4h, k, khh/kph/s, 2wc, 2vh, autokatos, varasto, 127,0
m², 398 000 €
Paritalo, Siuntio, Störsvik, Hevoshaka 22 A

Kohdetta myy
Grönqvist Johan
Kiinteistönvälittäjä, LKV
Gsm: 040 738 9466
Huoneistokeskus
Raasepori-Tammisaari

SIUNTIO STÖRSVIK Ennakkomarkkinoinnissa uusi moderni paritalohuoneisto avaimet käteen periaatteella.
Honkatalojen hirsitalo korkeine ikkunoineen ja modernilla pohjaratkaisulla. Iso katettu terassi, jonne käynti sekä
olohuoneesta, että kylpyhuoneesta. Koko asunnossa vesikiertoinen lattialämmitys ja lämmönlähteenä
ilma-vesilämpöpumppu, joka myös hoitaa koneellisen ilmanvaihdon, jota kautta saa myös viilennyksen! Erillinen autokatos
varustettuna sähköauton latauspisteellä sekä lämpimällä varastolla. Alueella Pickala Golf, uimaranta, tenniskentät ja Siuntion
venekerhon laiturit. Ota yhteyttä ja varaa uusi asunto itsellesi! Rakentaminen tapahtuu tonttiosuuden lunastamisen jälkeen
pienurakkasopimuksella, jossa maksut tapahtuu vasta kun edellinen vaihe on valmis.
SJUNDEÅ STÖRSVIK Förhandsmarknadsföring som ”nyckeln i handen”. Ny, parhusbostad av Honkatalot-stockhus med höga
fönster och modern planlösning. Utgång både från vardagsrummet och badrummet till den takförsedda terrassen. Vattenburen
golvvärme i hela bostaden. Vatten-luftvärmepumpen sköter även den maskinella ventilationen och svalkning av bostaden. Skilt
biltak med laddningspunkt för elbil samt varmt förråd. På området finns Pickala Golf, simstrand, tennisbana och Sjundeå båtklubbs
brygga. Tag kontakt nu och boka en helt ny bostad åt dig! Efter att köparen inlöst tomtandelen, sker byggandet genom skilt avtal på
så vis att betalningen sker först efter att föregående byggnadsskede är klargjort.

Asunnon perustiedot

Hinta ja kustannukset

Kohdenumero:

20762300

Velaton hinta:

398 000 €

Sijainti:

Siuntio Störsvik
Hevoshaka 22 A, 02580 Siuntio

Myyntihinta:

398 000 €

Lisätietoja maksuista:

Tyyppi:

Paritalo (Kiinteistö)

Omistusmuoto:

Omistusasunto

Huoneistoselitelmä:

4h , k , khh / kph / s , 2wc , 2vh ,
autokatos , varasto

Huoneita:

4 huonetta

Asuintilojen pinta-ala:

127,0 m²

Kiinteistövero (arvio n. 300-400
eur/v), sähkö kulutuksen mukaan
(taloussähkö ja
lämmitysjärjestelmän käyttämä
sähkö), vesimaksu käytön mukaan,
jätehuolto oman sopimuksen
mukaisesti. Varainsiirtovero 4%
tonttiosuuden kauppahinnasta.

Kokonaispinta-ala:

127,0 m²

Lisätietoja pinta-alasta:

Asunnon huoneistoala n. 127 m²
Autokatoksen pinta-ala n. 22,5 m²
ja lämmin varasto n. 7,2 m²

Kerrokset:

1

Varaustilanne:

Ei varattu

Asunnon lisätiedot
Sauna:

Asunnossa on sauna

Tilojen kuvaus:

Eteinen: Lattia valinnan mukaan pintakäsitelty betoni, lautaparketti tai
laattaa. Seinät pintakäsitelty hirsi/kipsilevyseinä (maalattu tai tapetoitu)

Asuntoon kuuluu:

kaapeli-tv

Muuta kauppaan
kuuluvaa:

Autokatoksessa sähköauton latauspiste.

Asunnon kunto:

Hyvä

Lämmitysjärjestelmän
kuvaus:

Ilmavesilämpöpumppu, vesikiertoinen lattialämmitys (Jäspi Air)

Vesihuollon kuvaus:

kunnan vesijohto

Viemäri:

kunnan

Sähköliittymä siirtyy:

Kyllä

Siirtyvät liittymät:

Kaapeli tv. Valokuituvalmius.

Asunnon tilat ja materiaalit
Rakennus- ja
pintamateriaalit:

Pääasiallinen rakennusmateriaali: Hirsi

Katto:

Kattotyyppi: harjakatto
Kattomateriaalit: Pelti
Kate: Peltikate

Keittiön kuvaus:

KVIK keittiö UPO kodinkoneet Lattia valinnan mukaan pintakäsitelty
betoni tai lautaparketti. Seinät hirsinpaneelia.
Työtaso: laminaatti
Varusteet: liesituuletin, mikroaaltouuni
Liesi: induktio
Jääkaappi ja pakastin: jääkaappi/pakastin

Kylpyhuoneen kuvaus:

Varusteet: lattialämmitys, suihku, wc
Lattia valinnan mukaan laattaa tai pintakäsitelty betonilattia. Seinäpinnat
valinnan mukaan laattaa tai pintakäsitelty hirsi.

WC-tilojen kuvaus:

Lukumäärä: 2
Lattia valinnan mukaan laattaa tai pintakäsitelty betonilattia. Seinät
valinnan mukaan hirsipaneeli tai kipsilevyseinä (maalattuna tai
tapetoituna).
Varusteet: lattialämmitys, peilikaappi

Saunan kuvaus:

Lattia valinnan mukaan laattaa tai pintakäsitelty betonilattia. Seinät
pintakäsitelty hirsi (203 mm korkea)
Sähkökiuas

Kodinhoitohuoneen
kuvaus:

Kuvaus: Lattia valinnan mukaan laattaa tai pintakäsitelty betonilattia.
Seinät pintakäsitelty hirsi. KVIK kalusteet. Lämminvesivaraaja
kodinhoitohuoneessa.
Varusteet: lattiakaivo, lattialämmitys, pesuallas, pesukoneliitäntä,
pyykkikaapit, pöytätaso
Muuta: kulku suoraan ulos

Olohuoneen kuvaus:

Lattia valinnan mukaan pintakäsitelty betoni tai lautaparketti. Seinät
pintakäsitelty hirsi. Kulku terassille.

Makuuhuoneiden kuvaus:

Lukumäärä: 3
Lattia valinnan mukaan pintakäsitelty betoni tai lautaparketti. Seinät
pintakäsitelty hirsi/kipsilevyseinä (maalattu tai tapetoitu)

Säilytystilojen kuvaus:

Vaatehuone, vaatekaapit. Lämmin varasto autokatoksen yhteydessä
jossa betonilattia ja seinät maalattua kipsilevyä. Sähköpatteri.

Asunnon tontti
Tontin omistus:

Oma

Kiinteistötunnus:

755-4-2-2

Tontin pinta-ala:

1 898,0 m²

Lisätietoa tontista:

Tie perille

Lisätietoa tontista:

Tontti jaetaan hallinnanjakosopimuksella.

Lisätietoja
rakennusoikeudesta:

Tontin kokonaisrakennusoikeus on 290 kerrosalaneliömetriä.

Kaavoitustilanne:

Asemakaava

Kaavoitustiedot:

Siuntion kunta 09 260611

Rakennukset:

Autokatos lämpimällä varastolla sekä jätekatos.

Palvelut ja liikenneyhteydet
Palvelut:

Koulut: Siuntiossa jossa suomen- ja ruotsinkieliset ala-asteet sekä
suomenkielinen yläaste. Ruotsinkielinen yläaste Kirkkonummella ja
Lohjalla. Palvelut: Lähipalvelut Siuntion asemalla ja Kirkkonummella
jonne n. 10 km. Päiväkodit: Lähin on Störsvikissä.

Liikenneyhteydet:

Linja-auto kulkee kantatietä 51. Junayhteydet Kirkkonummelta.

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.

