7h,k,ruokailutila,s,2xkph,2xwc,khh,2xaula,kuisti, 210,0
m², 339 000 €
Omakotitalo, Pyhtää, Heinlahti, Ruusukesammal 1

Kohdetta myy
Tiina Lustig
Kiinteistönvälittäjä, LKV.
Myyntipäällikkö
Gsm: +358 44 747 1021
Aninkainen Kotka | Kotkan
Kiinteistökeskus Oy

Tästä talosta ei kodikkuutta tai tilaa puutu, eikä ylvästä ulkonäköä!
2011 valmistunut Teri-talojen 2-kerroksinen koti suorastaan huokuu lämpöä.
Upean Gatto-keittiön saarekkeen äärellä nautitaan vaikka aamiaiset tai sunnuntai-brunssit. Illalliselle perheenne voi siirtyä
ruokailutilaan, jossa nautitaan pasta a`la carbonarat tai vaikka ne kylän parhaat pizzat. Kylmäsäilytykseen löytyy 2
jääkaappi/pakastinta ja keittiössä on runsaasti kaappitilaa astioille sekä kuivatarvikkeille.
Kodin muut kaapistot ovat Puustellin mallistoa ja säilytystilaa löytyy myös autotalli/-katosrakennuksesta. Lapsiperhe arvostaa myös
kuistia ja aulaa, jossa on tilaa pukea- ja riisua ulkovaatteet, sekä säilyttää ne liukuovikaapistoissa. Jos vaikka olette olleet läheisellä
Muumi-leikkikentällä.....
Sauna on kuin luksushotellissa, lämpökäsiteltyä radiata-mäntyä. Hotellitunnelma jatkuu vanhempien makuuhuoneen yhteydessä
olevassa omassa kylpyhuoneessa. Arjen helppoutta puolestaan tuo asuintilojen helppohoitoiset vinyylikorkkilattiat, jotka ovat sekä
miellyttävät jalalle, että kuivuvat nopeasti pesun jälkeen. Näissä lattioissa eivät myöskään lemmikien tassun jäljet näy helposti.
Keskuspölynimuri ja kivetty piha-alue ovat myöskin seikat, joita arvostetaan myös siivouksen kannalta.
Liikunnan harrastajalle löytyy liikuntahalli melkein vierestä ja upeat lenkkeilyreitit vaikkapa Lököreen pienvenesatamaan.
Tämä upea talo on pakko kokea paikan päällä, koska tämä voi olla teidän uusi kotinne.

Asunnon perustiedot

Hinta ja kustannukset

Kohdenumero:

7890266

Velaton hinta:

Sijainti:

Tyyppi:

Pyhtää Heinlahti
Myyntihinta:
Ruusukesammal 1, 49200 Heinlahti Lisätietoja maksuista:
Omakotitalo (Kiinteistö)

Omistusmuoto:

Omistusasunto

Huoneistoselitelmä:

7h , k , ruokailutila , s , 2xkph ,
2xwc , khh , 2xaula , kuisti

Huoneita:

Yli 5 huonetta

Asuintilojen pinta-ala:

210,0 m²

Kokonaispinta-ala:

281,0 m²

Lisätietoja pinta-alasta:

Pinta-alat perustuvat Pyhtään
kunnalta saatuihin tietoihin.
Asuinhinta-ala 210 m2, kerrosala
244 m2 ja kokonaisala 281 m2.

Rakennusvuosi:

2011

Vapautuminen:

2 kk kaupanteosta

339 000 €
339 000 €
Kiinteistövero: 819.78 EUR/v
Varainsiirtovero 4%
kauppahinnasta
(ensiasunnonostajalle 0,00EUR),
kaupanvahvistajan palkkio,
lainhuutokulut, nuohous, vesi,
sähkö ja jäte kulutuksen mukaan.

Asunnon lisätiedot
Sauna:

Asunnossa on sauna

Tilojen kuvaus:

7h,keittiö,ruokailutila,sauna,2xkylpyhuone,2xwc,kodinhoitohuone,2xaula,kuisti.
Erillinen autotalli/-katos jonka yhteydessä 2 varastoa (kerrosala 40 m2)

Kohteen kuvaus:

Kaukosäätimellä toimiva autotallin ovi. Talossa on keskuspölynimuri.
Pintamateriaalit: LATTIAT: vinyylikorkki, sauna, kylpyhuone, wc:t,
kodinhoitohuone ja kuisti laatta. SEINÄT: maali ja tapetti, sauna
lämpökäsitelty radiata mänty, kylpyhuone, kodinhoitohuone ja wc:t
laatta.

Asunnon kunto:

Hyvä

Energialuokka:

Ei lain määräämää energiatodistusta!

Lämmitysjärjestelmän
kuvaus:

Sähkölämmitys, vesikiertoinen lattialämmitys, Kerman Saven varaava
takka.

Vesihuollon kuvaus:

Kunnan

Viemäri:

kunnan

Asunnon tilat ja materiaalit
Rakennus- ja
pintamateriaalit:

Rakennusmateriaali: Puu

Katto:

Kattotyyppi: harjakatto
Harjakatto /tiilikate

Keittiön kuvaus:

Jääkaappi/pakastin x 2, induktio liesitaso, erillinen kiertoilmauuni,
mikroaaltouuni, astianpesukone. Kodinkoneet on integroitu. Gatto
keittiökalusteet.

Kylpyhuoneen kuvaus:

Suihku x 2, Makuuhuoneen yhteydessä oleva kylpyhuone: wc-istuin,
bidee-suihku, suihku, suihkuseinät, allaskaapisto, peili. Alakerran wc:
wc-istuin, bidee-suihku, allaskaapisto, peili. Yläkerran wc: wc-istuin,
bidee-suihku, peili, allaskaapisto. Kodinhoitohuone: Puustellin kaapistot,
allas, pesukoneliitäntä, kurasyöppö.

Asunnon tontti
Tontin omistus:

Oma

Kiinteistötunnus:

624-401-8-224

Tontin pinta-ala:

1 006,0 m²

Tontin nimi:

K154-T1

Lisätietoja
rakennusoikeudesta:

250 m2

Kaavoitustilanne:

Asemakaava

Kaavoitustiedot:

Pyhtään kunta

Palvelut ja liikenneyhteydet
Palvelut:

K-market Siltis n. 2,4 km, terveysasema n. 2 km. Koulut: Huutjärven
koulu n. 1,9 km, päiväkoti n. 300 m

Liikenneyhteydet:

Linja-auto

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.

