17 000 €
Autohallipaikka, Vantaa, Martinlaakso, Martinlaaksonpolku 10 AH140

Kohdetta myy
Jonna Ojala
asuntomyyjä
Gsm: 050 322 5511
Pohjola Rakennus Oy Suomi,
Uusimaa

NYT MYYNISSÄ. Mika Häkkisen aukion viereen rakentuvan Formulakorttelin uusin tulokas Asunto Oy Martinlaakson
Podium nousee kahdeksan kerroksen korkeuteen. Podiumiin rakentuu OMALLE tontille 54 uutta kotia, joita löytyy
yksiöistä aina neljän huoneen asuntoihin.
Podiumin kodit ovat ajattoman tyylikkäitä ja asumiskokemuksen kruunaavat hyvät pohjaratkaisut sekä laadukkaat materiaalit.
Lasitetut parvekkeet tuovat lisätilaa aikaisesta keväästä myöhäiseen syksyyn. Ranskalainen parveke tuo pienempiin koteihin uutta
ulottuvuutta ja tilan tuntua. Osassa uusista kodeista on myös oma terassipiha. Kaikissa keittiöissä on kalusteuuni, keraaminen
liesitaso, integroitu mikroaaltouuni sekä astianpesukone.
Podiumissa ja koko Formulakorttelissa on panostettu erityisen paljon asukkaiden yhteisöllisyyden kehittymiseen. Mukava ja
suojaisa yhteinen piha-alue levähdyspaikkoineen ja leikkikenttineen toimii monipuolisena kohtauspaikkana. Hissillisen taloyhtiön
ensimmäisestä kerroksesta löytyvät asuntokohtaiset irtaimistovarastot. Taloyhtiöstä löytyvät myös lastenvaunu- ja
ulkoiluvälinevarasto. Podiumin asukkaille on myös varattu autopaikkoja korttelin yhteisestä autohallista ja ne myydään erillisinä
osakkeina.
Sijaintinsa puolesta Podium löytyy näppärien kulkuyhteyksien varrelta. Martinlaakson juna-asemalle kävelee muutamassa
minuutissa ja junamatka Helsingin keskustaan kestää noin parikymmentä minuuttia. Martinlaakso tarjoaa myös itsessään lukuisia
päivittäispalveluja aina ostoskeskuksesta kirjastoon ja uimahalliin. Vain muutaman minuutin kävelymatkan päässä sijaitsevat koulu,
lukio ja päiväkodit.
Podium arvioidaan valmistuvan 11/2021-1/2022 ja on RS-kohde.
Oletko kiinnostunut kuulemaan Podiumista lisää?
Lue lisää: martinlaaksonpodium.fi - samalla näet ajantasaisen varaustilanteen ja pystyt tekemään sivuston kautta alustavan
varauksen halumaasi uuteen kotiin.
Lisätiedot, esittely & myynti: asuntomyynti, puh. 020 7759 630 tai kodit.uusimaa@pohjolarakennus.fi

Kohteen perustiedot

Hinta ja kustannukset

Kohdenumero:

7947066

Velaton hinta:

17 000 €

Sijainti:

Vantaa Martinlaakso
Martinlaaksonpolku 10 Ah140,
01620 Vantaa

Myyntihinta:

17 000 €

Tyyppi:

Autohallipaikka

Rakennusvuosi:

2021

Rakennusvaihe:

Rakenteilla

Vapautuminen:

Vapautuu: 31.12.2021

Varaustilanne:

Ei varattu

Kohteen lisätiedot
Kohteen kunto:

Hyvä

Muut lisätiedot
Auton säilytys:

pysäköintihalli, 26 autopaikkaa

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.

