tupakeittiö-oh, mh,wc, kellarikrs ja parvi, 56,0 m², 258
000 €
Mökki tai huvila, Jämsä, Himos, Mäntyrinne 3

Kohdetta myy
OP Koti Jämsä Oy LKV
Keskuskatu 11, 42100 JÄMSÄ
Puh: 010 256 2005

Loma-asunnon perustiedot

Hinta ja kustannukset

Kohdenumero:

665282

Myyntihinta:

258 000 €

Sijainti:

Jämsä Himos
Mäntyrinne 3, 42100 Jämsä

Kiinteistövero:

700,00 € / vuosi

Tyyppi:

Mökki tai huvila (Kiinteistö)

Lisätietoja maksuista:

Omistusmuoto:

Omistusasunto

Kiinteistövero: n. 700
Lumenauraus pihasta n. 150
euroa/talvi.

Huoneistoselitelmä:

tupakeittiö - oh , mh , wc , kellarikrs
ja parvi

Huoneita:

Kaksio

Asuintilojen pinta-ala:

56,0 m²

Kokonaispinta-ala:

117,0 m²

Kerrokset:

1

Rakennusvuosi:

2009

Käyttöönottovuosi:

2009

Vapautuminen:

Vapautuu: Sopimuksen mukaan

Loma-asunnon lisätiedot
Sauna:

Asunnossa on sauna

Kohteen kuvaus:

Lisätietoa huoneistosta/rakennuksesta: Tilat kolmessa kerroksessa,
varsinaisessa asuinkerroksess avara tupakeittiö-olohuone ja
ruokailutila, makuuhuone ja wc sekä käynti talon mittaiselle
parvekkeelle. Kellarikerroksessa aulatila joka mahdollista muuttaa
takkahuoneeksi (hormivaraus) tilava kylpyhuone, sauna, makuuhuone,
khh varastettuna mm pyykinpesukoneella ja kuivauskaapilla, erillinen wc
ja käynti ulkoterassille jossa palju sekä talon alla suojassa säilytystilaa
mm polttopuille, moottorikelkalle. Ylin kerros matalaa avointa parvitilaa,
jossa neljä vuodetta.
Muut lisätiedot: Loma-asunnon kalustus, kodinkoneet sekä palju
sisältyvät kauppahintaan.

Loma-asunnon kunto:

Hyvä

Lisätietoja kunnosta:

Hyvä

Energialuokka:

Kohteelle ei lain mukaan tarvitse hankkia energiatodistusta

Lämmitysjärjestelmän
kuvaus:

Maalämpö

Loma-asunnon tilat ja materiaalit
Rakennus- ja
pintamateriaalit:

Rakennusmateriaali: Hirsi
Pintamateriaali: Kylpyhuone: laatoitetut seinät ja lattia. asuintilat:
laatoitetut lattiat.

Katto:

Kattotyyppi: harjakatto
Kate: Huopa

Keittiön kuvaus:

Jääkaappipakastin, induktioliesi, liesituuletin, mikroaaltouuni,
astianpesukone, kaapistot.

Kylpyhuoneen kuvaus:

Sauna, sähkökiuas, kylpyhuone, erillinen wc 2 x WC, suihku, peilit,
kaapit, allaskaappi, pesukoneliitäntä, lattialämmitys.

Säilytystilojen kuvaus:

kaapistot, avointa säilytystilaa talon alla

Loma-asunnon tontti
Tontin omistus:

Oma

Kiinteistötunnus:

182-40-4512-8

Tontin pinta-ala:

643,0 m²

Lisätietoa tontista:

Maapohjan tyyppi: Tontti

Tontin nimi:

,

Lisätietoja
rakennusoikeudesta:

Kokonaisrakennusoikeus 72,0 m2. Jämsän kaupunki

Kaavoitustiedot:

Asemakaava, rakennuslupa. Jämsän kaupunki
Lisätietoja kaavoituksesta: Jämsän kaupunki

Palvelut ja liikenneyhteydet
Palvelut:

Palvelut: Jäätietä pitkin Pohjois-Himoksen rinteisiin noin 600 m. Ajotietä
pitkin Pohjois-Himoksen rinteisiin noin 3 km, golf-kentälle noin 4,5 km,
Himos-Centeriin jossa mm. kauppa, hotelli, Himos-Areena, pizzeria,
ravintola noin 5 km, Länsi-Himoksen rinteisiin noin 6 km. Hiihtoladulle
noin 100 metriä, uimarantaan n. 100 metriä. Jämsän keskustaan jossa
mm. elintarvike- ja erikoistavaraliikkeitä, apteekki, pankit noin 12 km.
Uimahalliin Jämsänkosken keskustaan noin 18 km.

Muut lisätiedot
Ranta:

Ei luokiteltu

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.

