Olohuone, kolme makuuhuonetta, keittiö,
kodinhoitohuone, sauna, pesuhuone, wc ja
ulkovarasto., 107,0 m², 119 000 €
Omakotitalo, Forssa, Paavola, Ratamokuja 6

Kohdetta myy
Forssan Kiinteistökauppiaat
Gsm: 03 436 1130
Forssan Kiinteistökauppiaat Oy [A]

Paavolassa 1986 rakennettu tiiliverhottu kolmen makuuhuoneen koti odottaa uusia asukkaita. Hyvä pohja ja tilaa 107/118
m2. Olohuoneen lisäksi keittiö, kodinhoitohuone, josta myös kulku ulos, ikkunallinen sauna, pesuhuone ja vessa. Varaus
toiselle vessalle pesuhuoneessa. Sisustuksessa kivasti käytetty tiiltä. Helppo ja heti vapaa vaihtoehto silloin kun tarvitaan
perheelle tilaa.

Asunnon perustiedot

Hinta ja kustannukset

Kohdenumero:

7951523

Velaton hinta:

119 000 €

Sijainti:

Forssa Paavola
Ratamokuja 6, 30100 Forssa

Myyntihinta:

119 000 €

Lisätietoja maksuista:

Kiinteistövero: 200.00 EUR/v

Tyyppi:

Omakotitalo (Kiinteistö)

Omistusmuoto:

Omistusasunto

Huoneistoselitelmä:

Olohuone , kolme makuuhuonetta ,
keittiö , kodinhoitohuone , sauna ,
pesuhuone , wc ja ulkovarasto.

Huoneita:

5 huonetta

Asuintilojen pinta-ala:

107,0 m²

Kokonaispinta-ala:

118,0 m²

Rakennusvuosi:

1986

Vapautuminen:

Heti vapaa.

Asunnon lisätiedot
Sauna:

Asunnossa on sauna

Tilojen kuvaus:

Pihassa erillinen autotalli/varastorakennus.

Kohteen kuvaus:

Laajakaista vedetty tontin rajalle valmiiksi, liittymää ei maksettu.

Asunnon kunto:

Ei luokiteltu

Tehdyt remontit:

Sauna remontoitu.

Lisätietoja kunnosta:

Hyvässä kunnossa

Energialuokka:

Ei lain edellyttämää energiatodistusta. Ei lain edellyttämää
energiatodistusta. Myyjä hankkii todistuksen myöhemmin.

Lämmitysjärjestelmän
kuvaus:

Sähkölämmitys, osin lattialämmityksellä ja osin kattolämmityksellä,
ilmalämpöpumppu sekä iso varaava takka.

Vesihuollon kuvaus:

Kunnan

Viemäri:

kunnan

Asunnon tilat ja materiaalit
Rakennus- ja
pintamateriaalit:

Rakennusmateriaali: Puurunko, tiiliverhous tasakertaan, yläpuoli lauta.

Katto:

Kattotyyppi: harjakatto
Harjakatto, tiilikate

Keittiön kuvaus:

Keittiössä parkettilattia, maalatut seinät, laatoitettu välitila ja
paneelikatto. Kodinkoneina sähköliesi, jääkaappi/pakastin ja
astianpesukone.

Kylpyhuoneen kuvaus:

Laatoitettu pesuhuone lattialämmityksellä.

Saunan kuvaus:

Paneloitu, ikkunallinen sauna sähkökiukaalla, laatoitettu lattia.

Kodinhoitohuoneen
kuvaus:

Kuvaus: Kodinhoitohuoneen lattia laatoitettu, toinen seinä tiilestä, toinen
maalattu, paneeliakatto ja kulku ulos. Paikka pyykkikoneelle ja
kuivausrummulle.

Olohuoneen kuvaus:

Parkettilattia, maalatut seinät ja paneelikatto sekä iso varaava takka.
Olohuoneesta kulku takapihalle.

Makuuhuoneiden kuvaus:

Makuuhuoneissa muovimatot, maalatut seinät ja isoimmassa
makuuhuoneessa ikkunallinen vaatehuone.

Asunnon tontti
Tontin omistus:

Oma

Kiinteistötunnus:

61-15-735-3

Tontin pinta-ala:

1 321,0 m²

Kaavoitustilanne:

Asemakaava

Kaavoitustiedot:

Forssan kaupunki

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.

