TPK+alk+S, 41,0 m², 149 900 €
Lomahuoneisto, Kittilä, Levi, Leviraitti 7

Kohdetta myy
TuplaR LKV
Syrjäkatu 17 A8, 90130 Oulu
Puh: 0447133207

Lomahuoneisto parhailla pelipaikoilla Levillä!
Huoneisto on täysin varusteltu ja myydään kalustettuna, tämän ansiosta huoneisto sopii erinomaisesti niin itselle kuin
sijoituskäyttöön.
HOX! Myynnissä myös samalla pohjalla huoneisto 405.
Levin runsaslumiset talvet ja kauniit maisemat houkuttelevat vuosittain lomailijoita puoleensa. Huippu sijainnilla varustettu
lomahuoneisto on täydellinen valinta lapin lomailijalle.
Huoneiston tupakeittiöstä löytyy kaikki tarvittava päivällisen valmistamiseen laskettelupäivän jälkeen, mutta jos ei ruoanlaitto
maistu, Levin monipuoliset ravintolat palvelevat kävelymatkan päässä.
Makuualkovi on makuuhuoneen kokoinen ja jos tarvetta on useammalle yöpyjälle, mahtuu oleskelutilaan hyvin vuodesohva.
Oleskelutilasta on käynti huoneiston parvekkeelle, jossa voi nauttia kupin kuumaa kahvia.
Kokonaisuuden kruunaa oma sauna! Mikä olisikaan mukavampaa kuin rentoutua saunassa upean ulkoilupäivän jälkeen?
Alue:
Levin keskustan välittömässä läheisyydessä oleva Levistar II mahdollistaa lomailijalle vaivattoman loman, kun kaikki palvelut ovat
vajaa kilometrin säteellä. Levin keskustasta löytyy ravintoloiden lisäksi myös urheiluvälinekaupat sekä Levi Hotel Spa kylpylä.
Laskettelurinteillekin on myös alle kilometri, eli ei muuta kuin sukset kantoon ja mäkeen!
Levistar II:n lähikauppana palvelee S-Market Levi, jonka yhteydessä on myös Alko. Nämä palvelut ovat tien toisella puolella,
kyseessä on siis todellinen lähikauppa. Erinomaiset hiihtoladut palvelee levillä alku talvesta myöhään kevääseen ja laduille matkaa
on vain muutamien työntöjen verran.
Ota yhteyttä:
Mikäli kiinnostuit niin ota yhteyttä.
(Rauno: 044-7133207, rauno.rahkonen@tuplar.fi).
(Jaakko: 040-1436994, jaakko.immonen@tuplar.fi)
Olisi kiva tutustua teihin!

Loma-asunnon perustiedot

Hinta ja kustannukset

Kohdenumero:

21739067

Velaton hinta:

149 900 €
(Myyntihinta 89 343 € +
Velkaosuus 60 557 €)

Sijainti:

Kittilä Sirkka
Leviraitti 7, 99130 Sirkka

Tyyppi:

Lomahuoneisto (Huoneisto)

Myyntihinta:

89 343 €

Omistusmuoto:

Omistusasunto

Velkaosuus:

60 557 €

Huoneistoselitelmä:

TPK + alk + S

Yhtiövastike:

Huoneita:

Yksiö

Asuintilojen pinta-ala:

41,0 m²

608,73 € / kk
(Hoitovastike 115,73 € / kk,
Rahoitusvastike 492,00 € / kk ja
muut vastikkeet)

Kokonaispinta-ala:

41,0 m²

Vesimaksu:

20,00 € / kk

Lisätietoja pinta-alasta:

yhtiöjärjestyksen mukainen

Lisätietoja maksuista:

Kerrokset:

2/2

Rakennusvuosi:

2012

Vesimaksu: oma mittari
Vesimaksu vuokraustoiminnassa
on 20€/kk ja muussa käytössä
10€/kk

Käyttöönottovuosi:

2012

Vapautuminen:

Sopimuksen mukaan

Loma-asunnon lisätiedot
Sauna:

Asunnossa on sauna

Loma-asunnon kunto:

Hyvä

Lämmitysjärjestelmän
kuvaus:

Sähkölämmitys

Loma-asunnon tilat ja materiaalit
Rakennus- ja
pintamateriaalit:

Pääasiallinen rakennusmateriaali: Betoni

Katto:

Kattotyyppi: harjakatto
Kate: Huopakate

Keittiön kuvaus:

Lattiamateriaalit: laatta
Työtaso: laminaatti

Kylpyhuoneen kuvaus:

Seinämateriaali: kaakeli
Lattiamateriaali: laatta
Varusteet: peilikaappi, suihku, suihkukaappi, wc

Saunan kuvaus:

Lattiamateriaalit: laatta
Seinämateriaalit: puu
Sähkökiuas

Taloyhtiö
Taloyhtiön nimi:

Kiinteistö Oy Levistar II

Liikehuoneistoja:

4

Tontin omistus:

Oma

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.

