4h,k,takkah,s, 139,8 m², 113 000 €
Omakotitalo, Kurikka, Myllykylä, Vennantie 110

Kohdetta myy
OP Koti Etelä-Pohjanmaa Oy LKV
Keskuskatu 9, 60100 SEINÄJOKI
Puh: 010 254 7110

Tässä ainutlaatuisessa kodissa yhdistyy kivasti kesähuvilan sekä ympärivuotuisen asumisen tarpeet. Ihastuttava kohde
sijaitsee Kurikan Myllykylässä jokirannassa ja siitä myydään n. 3600 m2:n määräala. Tilan katseenvankijana toimii
ihastuttava puutarha runsain istutuksineen. Kukkatarha- ja jokirantamaisemaa voi ihailla takapihan lasitetulla terassilla
jossa tarkenee hyvin myös pitkälle syksyä.
Omaa rantaviivaa on n. 40 m, rannassa on laituri ja puilla lämmitettävä sauna.
Pyydä yksityisnäyttö tai videoesittely kohteesta: Linda Mäkivirta-Valkama, 040 670 0905, linda.makivirta-valkama@op.fi.
Me OP Kodilla olemme toistaiseksi lopettaneet yleisnäytöt. Tutustuttuasi sinua kiinnostavaan kohteeseen, sovi välittäjän kanssa
yksityisesittely. Näin voimme palvella sinua riskittömämmin sinulle sopivana ajankohtana. Varmistamme aina ennen esittelyä että
esiteltävässä kohteessa ei ole sairastuneita tai altistuneita.
Meillä on käytössä kattavat digitaaliset työvälineet, joten halutessasi uudet toimeksiantosopimukset, ostotarjoukset ja asuntokaupat
on mahdollista hoitaa myös omalta kotisohvalta käsin.
Teemme asuntokauppaa normaalisti ja palvelemme jokaisen asiakkaan hänen haluamallaan tavalla, yleisiä ohjeita ja huolellista
hygieniaa noudattaen.

Asunnon perustiedot

Hinta ja kustannukset

Kohdenumero:

656098

Myyntihinta:

113 000 €

Sijainti:

Kurikka Myllykylä
Vennantie 110, 61220 Myllysalo

Kiinteistövero:

345,46 € / vuosi

Tyyppi:

Omakotitalo (Kiinteistö)

Lisätietoja maksuista:

Omistusmuoto:

Omistusasunto

Huoneistoselitelmä:

4h , k , takkah , s

Huoneita:

4 huonetta

Kiinteistövero: 345,46 e/v
Myllykylän ylipään vesiosuuskunta.
Kaivo sijaitsee n. 100 m.
asuinrakennuksesta naapurin
kiinteistöllä.

Asuintilojen pinta-ala:

139,8 m²

Kokonaispinta-ala:

182,0 m²

Rakennusvuosi:

1977

Käyttöönottovuosi:

1977

Vapautuminen:

Vapautuu: Sopimuksen mukaan

Asunnon lisätiedot
Sauna:

Asunnossa on sauna

Energialuokka:

E (2018)

Lämmitysjärjestelmän
kuvaus:

öljy. Öljysäiliön sijainti:tuvan varasto, kattilan valmistusvuosi:1977

Asunnon tilat ja materiaalit
Rakennus- ja
pintamateriaalit:

Rakennusmateriaali: Tiili. Tiili/puu
Pintamateriaali: Keittiö: muovimatto/puolipaneeli/lastulevy. Olohuone:
laminaatti/tapetti. Makuuhuone 1: muovimatto/halteksi. Makuuhuone 2:
muovimatto/Korean paneeli/tapetti. Makuuhuone 3: muovimatto/Korean
paneeli. Sauna: laatta/puu. Kylpyhuone: laatta/laatta. Eteinen:
laminaatti/Korean paneeli. Wc: muovi/muovi. Takkahuone:
muovimatto/paneeli. Eteinen 2: muovimatto/Korean paneeli.

Katto:

Kattotyyppi: harjakatto
Kattomateriaalit: Pelti
Kate: Pelti

Keittiön kuvaus:

Pakastekaappi, kylmiö, sähköliesi, keraaminen liesi, liesituuletin,
astianpesukone 2017, kaapistot, kiinteät valaisimet, pöytätasojen
materiaali laminaatti. Keittiön valaisin

Kylpyhuoneen kuvaus:

Sauna, sähkökiuas, puukiuas ulkosaunassa, kylpyhuone, erillinen wc,
suihku, suihkuseinä, peilit, peilikaappi, allaskaappi, pesukoneliitäntä,
lattialämmitys, kiinteät valaisimet.

Asunnon tontti
Tontin omistus:

Oma

Kiinteistötunnus:

301-404-1-208

Tontin pinta-ala:

3 600,0 m²

Lisätietoa tontista:

Maapohjan tyyppi: Määräala

Tontin nimi:

,

Lisätietoja
rakennusoikeudesta:

Kurikan kaupunki

Kaavoitustiedot:

Kaavoittamaton, rakennuslupa. Kurikan kaupunki
Lisätietoja kaavoituksesta: Kurikan kaupunki

Rakennukset:

Iso ulkorakennus jossa paljon tilaa autoille ja muulle säilytettväille
työkoneille ym. Ollut navetta/puulato. Ulkosauna joenrannassa .

Muut lisätiedot
Ranta:

Ei luokiteltu
Rannan tyyppi: Joki
Suunta: länteen
Vesistön nimi: Jalasjoki

Lisätietoja:

Toimittajan kohdetiedot

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.

