21 000 €
Autopaikka, Vaasa, Vöyrinkaupunki, Pitkänlahdenkatu 35 A AK 10

Kohdetta myy
YIT Suomi Oy, Asuntomyynti
Vaasa
Kokkokallionkatu 12
Kokkobergsvägen 12, 65300
VAASA
Puh: 02071 58300

Vaasan Majurissa on vapaana enää yksi 89 m²:n asunto! Tässä kuudennen kerroksen kodissa pääset ihailemaan avaria
maisemia ikkunoista tai lasitetulta parvekkeelta ja nauttimaan oman saunan löylyistä. Varaa aika yksityisesittelyyn
https://www.yit.fi/esittely-majuri
Majuri valmistui historialliselle paikalle Valkolinnan viereen, suojeluskuntatalon tontille. Sijainti on harvinainen ja siksi haluttu!
Keskustan kaikki palvelut, koulut, tori ja meri rantareitteineen ovat kävelymatkan päässä. Yhteydet ovat erinomaiset ja
matkakeskus sijaitsee lähellä.
Tasokas varustelu tekee arjesta juhlaa. Arvoasunnossa on mm. tammilautaparketit, lasitetulla parvekkeella jaloille miellyttävä matto
sekä saunan ja pesuhuoneen välissä ylellistä avaruutta luova lasiseinä. Tartu nopeasti ainutlaatuiseen tilaisuuteen ja ota yhteys
asuntomyyntiimme!
Kaupungilla viihdyt keskellä elämää ja nautit keskusta-asumisen kaikista mukavuuksista. Täällä sinun ei tarvitse kiirehtiä, sillä olet
jo valmiiksi perillä. Lue lisää: https://www.yit.fi/reviirit
**Vid Vaasa Majuri finns ett ledigt inflyttningsklart hem som passar även för en större familj!**
Vid Vaasan Majuri finns endast en 89 m² bostad kvar! I detta hem på sjätte våningen blir du hänförd av den fantastiska utsikten
från fönstren och den inglasade balkongen. Här kan du njuta av bastubad i den egna bostaden. Boka en privat visning
https://www.yit.fi/esittely-majuri
Majuri har färdigställts på en historisk plats bredvid Valkolinna, på den så kallade skyddskårstomten. Detta unika läge är
eftertraktat! All service i centrum, skolor, torget och havet med dess strandrutt finns på gångavstånd. Förbindelserna är utmärkta
och Vasa resecenter finns i grannskapet.
Den högklassiga utrustningen gör vardagen till fest. Majuris värdebostäder har bl.a. brädparkett av ek, den inglasade balkongen
har en matta som är behaglig för fötterna och glasväggen mellan badrum och bastu ger en luxuös känsla av rymd. Ta tillfället i akt
och kontakta vår bostadsförsäljning!
I staden trivs du mitt bland liv och rörelse samt njuter av bekvämligheten med att bo i centrum. Här behöver du inte ha bråttom då
du redan är framme. Läs mera (på finska): https://www.yit.fi/reviirit

Kohteen perustiedot

Hinta ja kustannukset

Kohdenumero:

f96762

Velaton hinta:

Sijainti:

Vaasa Vöyrinkaupunki
Pitkänlahdenkatu 35 A Ak 10,
65100 Vaasa

21 000 €
(Myyntihinta 6 344,09 € +
Velkaosuus 14 655,91 €)

Myyntihinta:

6 344,09 €

Tyyppi:

Autopaikka

Velkaosuus:

14 655,91 €

Rakennusvuosi:

2019

Yhtiövastike:

Rakennusvaihe:

Muuttovalmis

29,65 € / kk
(Hoitovastike 17,05 € / kk +
Rahoitusvastike 12,60 € / kk)

Vapautuminen:

Vapautuu: 22.02.2019

Varaustilanne:

Ei varattu

Kohteen lisätiedot
Kohteen kunto:

Hyvä

Muut lisätiedot
Lisätietoja:

Lisätietoja asunnosta
Lisätietoja taloyhtiöstä

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.

