2 x 3h+k+wc+th+kph+s+at + 1h+wc + pesutupa +
pihasauna, 271,0 m², 254 000 €
Omakotitalo, Kotka, Itäranta, Nuottakatu 30

Kohdetta myy
Anu Kauppinen
Myyntipäällikkö, LKV,
Kaupanvahvistaja, Tradenomi
Gsm: 045 131 6442
Kotkan Asuntofinanssi

Nyt mahdollisuus yhdistää kaksi sukupolvea saman katon alle, tuoda yritystoiminta samaan osoitteeseen tai asua
omassa puolikkaassa ILMAISEKSI, kun laitat muut tilat vuokralle. Tässä on loistava tilaisuus moniin mahdollisuuksiin.
Tässä kiinteistössä on kaksi n.90m2 saunallista kolmiota ja lisäksi erilliseksi yksiöksi soveltuva tila. Lisäksi erillinen
piharakennus, jossa saunatilat ja varasto. Lämmin, kahden auton talli, jossa nosto-ovet toimivat kaukosäätimellä. Energiatehokas
maalämpö takaa erittäin edulliset ylläpitokulut. Tien toisella puolella olevassa venerannassa mahdollisuus myös omaan
venepaikkaan. Katso myös videoesittely!
Lisätiedot ja yhteydenotot:
Anu Kauppinen
Kiinteistönvälittäjä LKV
045-131 6442
anu.kauppinen@asuntofinanssi.fi

Asunnon perustiedot

Hinta ja kustannukset

Kohdenumero:

7959765

Velaton hinta:

254 000 €

Sijainti:

Kotka Itäranta
Nuottakatu 30, 48910 Kotka

Myyntihinta:

254 000 €

Muut lämmityskulut:

750,00 € / vuosi

Tyyppi:

Omakotitalo (Kiinteistö)

Lisätietoja maksuista:

Varainsiirtovero 4%

Omistusmuoto:

Omistusasunto

Huoneistoselitelmä:

2 x 3h + k + wc + th + kph + s + at
+ 1h + wc + pesutupa + pihasauna

Huoneita:

Yli 5 huonetta

Asuintilojen pinta-ala:

271,0 m²

Rakennusvuosi:

1977

Vapautuminen:

Vapautuminen sopimuksen
mukaan.

Asunnon lisätiedot
Sauna:

Asunnossa on sauna

Tilojen kuvaus:

2x 90 m2 asunnot + 33 m2 yksiö/pesutupa + 50 m2 piharakennus + 33
m2 autotallit. 2x 3h+k+wc+th+kph+s+at / 1h+wc+pesutupa /
pihasauna+pukuhuone+varasto+grillikatos

Kohteen kuvaus:

Pintamateriaalit: Lattiat parketti, seinät tapetti, kosteat tilat laatoitettu.
Kuntotarkastus tehty 2018. Asuntojen yhdistäminen myös mahdollista.
Kattotuolit kulkevat ns seinän suuntaisesti väliseinän molemmin puolin.
Välissä kaksinkertainen tiili joiden välissä kovavilla. Salaojat on
+pintavesikaivo, johon sadevedet ohjattu (alkuperäiset), maaperä
hiekkamaata ja monta metriä ns merisoraa, joten vesi ei ole tontilla
seissyt.

Asunnon kunto:

Hyvä

Tehdyt remontit:

Asunnon kaikki pinnat ja saunaosasto laatoituksineen uusittu
2013/2014. Maalämpö asennettu 2014. Autallin lattian maalaus 2014.
Ilmastointihormien nuohous 2015. Autotallin ovet uusittu
kaukosäätimellä ohjattaviksi nosto-oviksi. Talosta on järjestelmällisesti
pidetty huolta ja korjauksia ja remontteja on tehty paljon vuosien varrella
(pyydä yksityiskohtaisempi työlista välittäjältä).

Lisätietoja kunnosta:

Siisti

Energialuokka:

Ei lain edellyttämää energiatodistusta.

Lämmitysjärjestelmän
kuvaus:

Maalämpö / vesikiertoiset patterit / lattialämmitys

Vesihuollon kuvaus:

Kunnan

Viemäri:

kunnan

Asunnon tilat ja materiaalit
Rakennus- ja
pintamateriaalit:

Rakennusmateriaali: Puu/tiili

Katto:

Kattotyyppi: harjakatto
harja/pelti tasa/huopa

Keittiön kuvaus:

Molemmissa keittiössä 2013/2014 uusitut kodinkoneet
(käyttämättömät), induktioliesi, liesituuletin, kiertoilmauuni, jääkaappi,
pakastinkaappi, astianpesukone.

Kylpyhuoneen kuvaus:

Suihku.

Saunan kuvaus:

Sähkökäyttöinen kiuas, uusittu 2014 (ei käytetty).

Asunnon tontti
Tontin omistus:

Oma

Kiinteistötunnus:

285-402-5-133

Tontin pinta-ala:

1 350,0 m²

Tontin nimi:

Rantala

Lisätietoja
rakennusoikeudesta:

240+60

Kaavoitustilanne:

Asemakaava

Kaavoitustiedot:

Kotkan kaupunki

Palvelut ja liikenneyhteydet
Palvelut:

Venesatama 50m. uimaranta 200m. lähikauppa ja postinpiste 1km.
Koulut: Hakalan ja Rauhalan koulut. Päiväkodit Metsäkulma ja Rauhala
lähimmät.
Liikenneyhteydet:

Bussipysäkki 500m.

Muut lisätiedot
Rannan tyyppi: Meri

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.

