4h+kt+s+kph+wc, 93,0 m², 279 000 €
Rivitalo, Naantali, Luonnonmaa, Kukolanvainio, Keihäänkärjentie 2 as10

Kohdetta myy
Olli Lehti
Kiinteistömyyjä
Gsm: 0400-828699
Kiinteistökolmio Oy

Rauhalliselle paikalle, palveluiden lähelle Naantaliin valmistuu kesällä 2020 uusi rivitalo - asuntoyhtiö Corona. Hyvin
suunniteltu, taidolla ja tarkkuudella valmistettu Corona on kodiksi erinomainen valinta. Meille rakentajina on tärkeää, että
rakennus on kestävästi tehty, jotta sinun kotisi kestäisi aikaa ja toimisi vuosikymmeniä hyvän arkesi keskipisteenä.
Tutustu tähän kauniiseen rivitaloon ja ihastu : www.naantalincorona.fi.
Kaikissa asunnoissa on takapihalla tyylikäs ja suojainen katettu leveä terassi sekä etupihan puolella on katettu terassi.
Lämmitysmuotona maalämpö ja vesikiertoinen lattialämmitys, jotka takaavat alhaiset asumiskustannukset. Mukavuutta lisää
lattioiden mukavuuslämpö. Toimivat pohjaratkaisut takaavat arjen sujuvuuden. Jokaisella asunnolla on 2 autopaikkaa; katos- ja
pihapaikka sekä 3,5 m2 lämmin ulkovarasto.
Yhtiöllä on lisäksi 2 ulkoiluvälinevarastoa.
Lisätiedot: Olli Lehti 0400-828699.
Päiväkotiin 900 m, alakouluun 2,6 km ja yläkouluun ja lukioon 3,7 km. Koululle on turvallinen ja lyhyt matka pitkin kävelytietä.
Paikallisbussit kulkevat läheiseltä kadulta.

Asunnon perustiedot

Hinta ja kustannukset

Kohdenumero:

7907834

Sijainti:

Naantali Luonnonmaa,
Kukolanvainio
Keihäänkärjentie 2 As10, 21100
Naantali

Velaton hinta:

279 000 €
(Myyntihinta 135 114,27 € +
Velkaosuus 143 885,73 €)

Myyntihinta:

135 114,27 €

Velkaosuus:

143 885,73 €

Tyyppi:

Rivitalo (Huoneisto)

Neliöhinta:

3 000 € / m²

Omistusmuoto:

Omistusasunto

Yhtiövastike:

Huoneistoselitelmä:

4h + kt + s + kph + wc

Huoneita:

4 huonetta

308,04 € / kk
(Hoitovastike 232,50 € / kk +
Rahoitusvastike 75,54 € / kk)

Asuintilojen pinta-ala:

93,0 m²

Lisätietoja maksuista:

Vesimaksu: oma mittari

Kokonaispinta-ala:

93,0 m²

Kerrokset:

/1

Vapautuminen:

valmistuu kesällä 2020

Asunnon lisätiedot
Sauna:

Asunnossa on sauna

Asunnon kunto:

Ei luokiteltu

Lämmitysjärjestelmän
kuvaus:

Maalämpö

Asunnon tilat ja materiaalit
Rakennus- ja
pintamateriaalit:

Rakennusmateriaali: Betoni/puu

Katto:

Kattotyyppi: pulpettikatto
Pulpetti/pelti

Keittiön kuvaus:

Puustellin laadukkaat keittiökalusteet. Valkoinen keittiö kiiltäväpintaisine
ovineen valoa rakastavalle tai hiilenmustat ovet rosterikoneineen. Voit
myös itse valita mallistosta haluamasi vaihtoehtojemme lisäksi !

Kylpyhuoneen kuvaus:

Laatoitettu kph kaapistolla. Laatoitetuissa lattioissa mukavuuslämpö.

Saunan kuvaus:

oma sauna

Taloyhtiö
Taloyhtiön nimi:

Asunto Oy Naantalin Corona

Energialuokka:

A (2018)

Tontin koko:

3 712,0 m²

Tontin omistus:

Vuokra

Tontin vuokra:

4 449,00 € / vuosi

Tontin vuokra-aika
päättyy:

28.02.2069

Palvelut ja liikenneyhteydet
Palvelut:

Kaupat n.2,7 km, kahvilat, ravintolat, luontopolut, rannat ja meri - kaikki
lähellä. Koulut: Päiväkoti 900 m, alakoulu n.2,6 km, yläkoulu ja lukio 3,7
km

Liikenneyhteydet:

Naantalin keskustaan 3 km

Muut lisätiedot
Auton säilytys:

autokatospaikkoja ja pihapaikkoja

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.

