2h+k+s+parveke (lasitettu), 55,5 m², 279 000 €
Kerrostalo, Vaasa, Keskusta, Pitkänlahdenkatu 35a A 25

Kohdetta myy
Mähönen Juha
kiinteistönvälittäjä, LKV,
kaupanvahvistaja
Gsm: 040 733 9195
Vaasan Kotijoukkue

Tässä mitä ihanin kaupunkikoti juuri sinulle, joka haluat asua lähellä kaupungin sykettä, sillä Asunto Oy Vaasan Majuri on
rakennettu aivan kävelyetäisyydelle Vaasan ydinkeskustan sykkeestä ja palveluista. Nyt olisi tarjolla vasta valmistunut
(2019) kerrostalokaksio YLIMMÄSSÄ KERROKSESSA (7/7), joka on aivan kuin uusi!
Astu peremmälle tähän upeaan kotiin, jossa vaalea eteinen kutsuu peremmälle ja avautuu kauniisti keittiön ja olohuoneen
sisältävään yhteiseen tilaan. Olohuoneen jatkeena on tilava lasitettu parveke, josta esteettömät Onkilahden suuntaan.
Kylpyhuone- / saunaosasto noudattaa asunnon harmonista sävymaailmaa ja avaruutta saadaan kauniilla saunan lasiseinällä ja
kokolasiovella. Säilytysratkaisuista huolehtii tilava erillinen vaatehuone ja hyvät kaappitilat, sekä taloyhtiön huoneistokohtainen
irtainvarasto.
Asunto Oy Vaasan Majurissa kaupungin kaikki palvelut, tori ja harrastuspaikat ovat lähellä. Yhteydet kauemmaksi ovat erinomaiset
niin omalla autolla kuin junalla ja bussilla läheisestä sijaitsevasta matkakeskuksesta. Kävelymatkan päässä sijaitsevan Onkilahden
rantareitillä voi nauttia ulkoilusta, raikkaasta meri-ilmasta ja maisemista.
Tässä loistava tilaisuus huolettomaan ja tasokkaaseen asumiseen hienolla sijainnilla.
TERVETULOA esittelyyn!
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Nyligen färdig (2019) tvårummare PÅ HÖGSTA VÅNINGEN (7/7) i höghus till salu! Lägenheten är som ny!
Stig in i detta fina hem där den ljusa tamburen välkomnar dig in. Tamburen öppnas vackert mot ett utrymme med kök och
vardagsrum. Vardagsrummet fortsätter ut på den rymliga inglasade balkongen med obehindrad utsikt över Metviken.
Badrummet/bastuavdelningen går i samma harmoniska färgskala som den övriga lägenheten. Den vackra glasväggen och
bastudörren i glas skapar en spatiös känsla. Gott om plats för förvaring i separat garderob och i skåp. I lägenheten ingår även ett
eget separat förråd.
Bostads Ab Vaasan Majuri har kort väg till all service, torget och hobbyer. Utmärkta förbindelser längre bort såväl med egen bil
som med tåg och buss från det närliggande resecentrumet. Längs strandpromenaden vid Metviken kan du njuta av friluftsliv, friska
havsvindar och det vackra landskapet.
VÄLKOMMEN på visning!

Asunnon perustiedot

Hinta ja kustannukset

Kohdenumero:

20995011

Velaton hinta:

Sijainti:

Vaasa Keskusta
Pitkänlahdenkatu 35a A 25, 65100
Vaasa

279 000 €
(Myyntihinta 71 940 € +
Velkaosuus 207 060 €)

Myyntihinta:

71 940 €

Tyyppi:

Kerrostalo (Huoneisto)

Velkaosuus:

207 060 €

Omistusmuoto:

Omistusasunto

Neliöhinta:

5 027,03 € / m²

Huoneistoselitelmä:

2h + k + s + parveke (lasitettu)

Yhtiövastike:

Huoneita:

Kaksio

Asuintilojen pinta-ala:

55,5 m²

601,38 € / kk
(Hoitovastike 172,05 € / kk,
Rahoitusvastike 177,48 € / kk ja
muut vastikkeet)

Kokonaispinta-ala:

55,5 m²
Vesimaksu:

15,00 € / kk

Lisätietoja pinta-alasta:

yhtiöjärjestyksen mukainen,
isännöitsijäntodistuksen mukainen

Lisätietoja maksuista:

Vesimaksu: oma mittari
Vesiennakko 15,00eur/kk/hlö Oma
mittari, tasauslaskutus toteutuneen
kulutuksen mukaan. Käyttösähkö
kulutuksen mukaan, lämmitys
sisältyy vastikkeeseen. Yhtiölainan
lyhennys alkavat 08/2024. Siihen
saakka maksetaan lainan korkoa
0,06/osake. Erityisvastike on
pääomavastikevakuus, jota tulee
olla aina 3kk:den
pääomavastike-ennakko taloyhtiön
sulkutilillä niin kauan kun asuntoon
kohdistuvaa yhtiölainaosuutta on
jäljellä enemmän kuin 50%
alkuperäisestä osuudesta.
Vuosittain osakkaille tarjotaan
mahdollisuutta lunastaa omaa
asuntoaan vastaava tonttiosuus.
Tämänhetkinen lunastusosuus
(30.11.2020) n. 19.500eur
(+varainsiirtovero sekä muut kulut,
kaupanvahvistus ym.)

Kerrokset:

7/7

Rakennusvuosi:

2019

Käyttöönottovuosi:

2019

Vapautuminen:

Heti vapaa

Varaustilanne:

Ei varattu

Asunnon lisätiedot
Sauna:

Asunnossa on sauna

Parveke:

Asunnossa on parveke

Parvekkeen kuvaus:

Parveketyyppi: lasitettu

Hissi:

Taloyhtiössä on hissi

Asuntoon kuuluu:

kaapeli-tv, kaapeli-tv taloyhtiössä

Asunnon kunto:

Hyvä

Lämmitysjärjestelmän
kuvaus:

Kaukolämpö

Asunnon tilat ja materiaalit
Rakennus- ja
pintamateriaalit:

Rakennusmateriaalit: betoni, elementti
Lattiamateriaalit: Tammilautaparketti

Katto:

Kattotyyppi: pulpettikatto
Kate: Kumibitumikermi

Keittiön kuvaus:

Lattiamateriaalit: parketti
Seinämateriaalit: maalattu
Työtaso: laminaatti
Varusteet: astianpesukone, liesikupu, mikroaaltouuni
Liesi: induktio
Jääkaappi ja pakastin: jääkaappi/pakastin

Kylpyhuoneen kuvaus:

Seinämateriaali: kaakeli
Lattiamateriaali: laatta
Varusteet: lattialämmitys, peilikaappi, pesukoneliitäntä, suihku, wc

Saunan kuvaus:

Lattiamateriaalit: laatta
Seinämateriaalit: kaakeli
Sähkökiuas

Olohuoneen kuvaus:

Lattiamateriaalit: parketti
Seinämateriaalit: maalattu

Makuuhuoneiden kuvaus:

Lukumäärä: 1
Lattiamateriaalit: parketti
Seinämateriaalit: maalattu

Taloyhtiö
Taloyhtiön nimi:

Asunto Oy Vaasan Majuri Bostads Ab

Isännöitsijän yhteystiedot:

Isännöinti Mäkinen, Atte Uola 010 2898 709

Taloyhtiöön kuuluu:

Hissi, Kellarikomero

Muuta taloyhtiöstä:

Muuta: Talon pääovessa on sähkölukko ja huoneistoissa on oven lukon
aukaiseva ovipuhelin. Huoneistoissa on asuntokohtainen
ilmanvaihtojärjestelmä lämmön talteenotolla. Jokaisessa huoneistossa
on oma Elisan perusyhteys ja langaton tietoliikenneverkko.

Taloyhtiön autopaikat:

Autopistokepaikkoja: 12
Autotalleja: 13

Energialuokka:

C (2013)

Tontin omistus:

Vuokra

Kaavoitustiedot:

Vaasan kaupunki 06 325 1111

Tontin vuokraaja:

Ålandsbanken tonttirahasto

Muut lisätiedot

Auton säilytys:

Autopaikoitus on pysäköintirakennuksessa kannen alla, autokatoksissa
pysäköintirakennuksen yläkannella ja pihapaikoissa. Autopaikat ovat
erikseen myytäviä osakkeita.

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.

