24 000 €
Autopaikka, Helsinki, Lauttasaari, Lauttasaarentie 54 AH 27

Kohdetta myy
YIT Suomi Oy, Asuntomyynti
Helsinki keskusta
Arkadiankatu 2, 00100 HELSINKI
Puh: 020 433 2990

Sovi yksityisesittely ja tule tutustumaan Pikkutyllin viihtyisiin koteihin!
Helsingin Pikkutylli sijaitsee Lauttasaarenmäellä Myllykallion puiston vieressä. Liikuntapuisto on naapurissa ja lähikoulu
turvallisen matkan päässä. Lauttasaarentien varrella sijaitsevassa tyylikkäässä kotikorttelissa on viihtyisä ja turvallinen sisäpiha.
Modernin talon asuntovalikoimassa on valoisia ja yksilöllisiä koteja yksiöistä aina viiden huoneen avariin huoneistoihin (28,5–100
m²). Kaikissa asunnoissa on lasitettu terassi tai parveke. Saunan rentouttavista löylyistä voi nauttia joko talosaunassa tai uuden
kodin ikiomassa saunassa. Pikkutylli sijaitsee tontilla, joka on 50% vuokrattu: Asunnon tontinosuuden voi lunastaa, jolloin et maksa
tontinvuokraa.
Kulkuyhteydet ovat erinomaiset: Lauttasaaren kummatkin metroasemat sijaitsevat kävelymatkan päässä, samoin Kauppakeskus
Lauttis.
Pikkutyllin asukkaana saat vuorokauteesi enemmän aikaa, kun hankit elämääsi helpottavat palvelut kätevästi YIT Plussan
palvelutorilta. Apua arjen rutiineihin siivouksesta ruoanlaittoon ja vaatehuollosta kaupassa käyntiin tarjoavat huolella valitut ja
luotettavat palveluntarjoajat. YIT Plus on helppokäyttöinen digitaalinen palvelu, jonka avulla pysyt ajan tasalla kotisi ja taloyhtiösi
asioista. Saat tunnukset YIT Plussaan kaupanteon yhteydessä.
Tutustu Pikkutyllin merellisiin YIT Koteihin, valitse mieleisesi ja ota yhteys asuntomyyntiimme.
Rannalla-reviirissä asut tyylikkäästi ja nautit rantaluonnon rauhasta ja kauneudesta joka päivä. Lue lisää: https://www.yit.fi/reviirit

Kohteen perustiedot

Hinta ja kustannukset

Kohdenumero:

g66237

Velaton hinta:

Sijainti:

Helsinki Lauttasaari
Lauttasaarentie 54 Ah 27, 00200
Helsinki

24 000 €
(Myyntihinta 24 000 € +
Velkaosuus 0 €)

Myyntihinta:

24 000 €

Tyyppi:

Autopaikka

Velkaosuus:

0€

Rakennusvuosi:

2020

Yhtiövastike:

Rakennusvaihe:

Muuttovalmis

30,00 € / kk
(Hoitovastike 30,00 € / kk)

Vapautuminen:

Vapautuu: 26.03.2020

Varaustilanne:

Ei varattu

Kohteen lisätiedot
Kohteen kunto:

Hyvä

Muut lisätiedot
Auton säilytys:

32 osakkeina myytävää autohallipaikkaa ja 2 moottoripyöräpaikkaa.
Kaksi ensisijaisesti liikuntaesteiselle tarkoitettua autohallipaikkaa jää
yhtiön hallintaan.

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.

