3-4h, k, s, pieni khh-tila, vh, 83,0 m², 149 000 €
Rivitalo, Vihti, Ojakkala, Sööritie 18

Kohdetta myy
Rea Nikander
Kiinteistönvälittäjä, LKV, KiAT,
Kaupanvahvistaja
Puh: Gsm: 040 546 7628
SKV Kiinteistönvälitys, Nummela

Ojakkalan keskustassa lähellä koulua, päiväkotia, kauppaa ja pitseriaa päätyasunto, jossa on uusittu keittiö, kylpyhuone,
sauna ja osin lattiapintoja. Seinäpintojen päivityksellä saat uutta ilmettä edullisesti. Taloyhtiökin on iskussa, eli täällä on
tehty valtavasti remonttia mm. käyttövesiputket, lämmitysjärjestelmän muutos, kaikkiin asuntoihin kph- ja saunaremontit
jne. Tässä asunnossa on lisäksi iso varastohuone, joka on makuuhuone käytössä, eli käytännössä tässä kodissa on neljä huonetta.
Pesutilat ovat isot ja kaikki huoneet ovat avaria, eli täällä arki sujuu. Täällä asuminen on edullista ja täältä on vain alle 10 minuutin
matka Nummelan kaikkiin palveluihin. Täältä on lyhyt matka uimarannalle ja autolla pääset reilusti alle tunnissa
pääkaupunkiseudulle. Vapautuu nopeasti.

Asunnon perustiedot

Hinta ja kustannukset

Kohdenumero:

8104204

Velaton hinta:

149 000 €

Sijainti:

Vihti Ojakkala
Sööritie 18, 03250 Ojakkala

Myyntihinta:

143 109,65 €

Neliöhinta:

1 795,18 € / m²

Tyyppi:

Rivitalo (Huoneisto)

Yhtiövastike:

Omistusmuoto:

Omistusasunto

Huoneistoselitelmä:

3 - 4h , k , s , pieni khh - tila , vh

326,82 € / kk
(Hoitovastike 259,78 € / kk +
Rahoitusvastike 67,04 € / kk)

Huoneita:

3 huonetta

Lisätietoja maksuista:

Käyttösähkö, lämmitys sisältyy
vastikkeeseen

Asuintilojen pinta-ala:

83,0 m²

Kokonaispinta-ala:

92,0 m²

Rakennusvuosi:

1993

Asunnon lisätiedot
Sauna:

Asunnossa on sauna

Asunnon kunto:

Hyvä

Lämmitysjärjestelmän
kuvaus:

ilma-vesilämpöpumppu (UVLP)

Taloyhtiö
Tehdyt remontit:

Takapihan pintavesien poistojärjestelmä-97, maalaus ja
lisäautopaikat-04, käyttövesiputkisto uusittu-07 ja -08, , iv-kanavien
puhdistus, peruskuntoarvio, märkätilojen tarkastus -10, roskakatos ja
uudet postilaatikot-11, kattojen pesu ja pinnoitus -12, julkisivun
betoniosien ja tukimuurin kunnostus -14,Kuntoarvio-15 ja aitojen
kunnostettu-15, julkisivujen betoniosat ja tukimuuri kunnostettu -14,
teetetty lämmöntasapainotus ja uus. patteriventtiilejä -16,
lämmitysjärjestelmän vaihto ilmavesilämpöpumppuihin -17,
aurinkokeräimet -17

Tulevat remontit:

Suunnitteilla olevat korjaukset: Ovien ja ikkunoiden uusiminen.

Energialuokka:

Energialuokka D

Tontin koko:

4 553,0 m²

Tontin omistus:

Oma

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.

