3mh+oh+k+ph+wc, 80,0 m², 77 000 €
Kerrostalo, Keminmaa, keskusta, väylätie 9 k

Yksityinen myyjä
ota rohkeasti yhteyttä niin sovinme
esittelyn Marko
Puh: 0400892952

siisti remontoitu asunto palvelujen lähellä. koulut ja kaupat sekä päiväkoti ihan lähettyvillä.rauhallinen taloyhtiö jota on
hoidettu hyvin.elementtien saumaukset,ikkunat ,ovet vaihdettu ja marraskuussa valmistui käyttöputkisto remontti jonka
kustannukset kuulluvat asunnon velattomaan ostohintaan.taloyhtiö on hyväkuntoinen.eikä nyt ole näkyvissä mitään
isompaa remonttia vuosiin.

Asunnon perustiedot

Hinta ja kustannukset

Kohdenumero:

h46683

Velaton hinta:

77 000 €
(Myyntihinta 77 000 € +
Velkaosuus 0 €)

Sijainti:

Keminmaa Keskusta
Väylätie 9 K, 94400 Keminmaa

Tyyppi:

Kerrostalo (Huoneisto)

Myyntihinta:

77 000 €

Omistusmuoto:

Omistusasunto

Velkaosuus:

0€

Huoneistoselitelmä:

3mh + oh + k + ph + wc

Neliöhinta:

962,5 € / m²

Huoneita:

4 huonetta

Yhtiövastike:

239,04 € / kk
(Hoitovastike 239,04 € / kk)

Asuintilojen pinta-ala:

80,0 m²
Autopaikkamaksu:

12,00 € / kk

Lisätietoja pinta-alasta:

lisäksi asunnossa on 1.8m*3.8m
lasitettu parveke eteläsivu

Lisätietoja maksuista:

asunnoissa huoneistokohtaiset
vesimittarit vesimaksu kulutuksen
mukaan

Kerrokset:

2/2

Rakennusvuosi:

1974

Vapautuminen:

sopimuksen mukaan

Asunnon lisätiedot
Sauna:

Taloyhtiössä on sauna

Parveke:

Asunnossa on parveke

Asunnon kunto:

Hyvä

Lämmitysjärjestelmä:

Kaukolämpö

Vesijohto:

Kunnan vesijohto

Asunnon tilat ja materiaalit
Rakennus- ja
pintamateriaalit:

Pääasiallinen rakennusmateriaali: Betoni
asunto lattiat laminaattia seinissä tapetti ja maali.ph lattia ja seinät
laattaa katto paneelia.wc lattia laattaa seinät tapettia ja katto maalia

Keittiön kuvaus:

keittiössä jääkaappi/pakastin
,söhköliesi,liesituuletin,astianpesukone,allas

Kylpyhuoneen kuvaus:

kylpyhuonessa laatoitus lattiassa ja seinissä sekä vedeneristys lattiassa
ja seinissä katossa paneeli,suihkuseinä,suihku ja
pesukoneliitäntä,pesukone ja kuivausrumpu.

WC-tilojen kuvaus:

peilikaappi+allaskaappi,wc pytty

Saunan kuvaus:

taloyhtiössä vasta remontoidut saunatilat

Taloyhtiö
Taloyhtiön nimi:

asunto osakeyhtiö kokonkari

Huolto:

keminmaan kiinteistöhuolto oy

Taloyhtiöön kuuluu:

Taloyhtiössä on sauna

Muuta taloyhtiöstä:

taloyhtiössä on myös pesutupa ja kuivaushuone jonne saa
isännöitsijältä pesupoletin jota voi ladata isännöitsijä toimistolla

Energialuokka:

D (2007)

Asbestikartoitus:

Kyllä
putkiremontin yhteydessä on suoritettu asbestikartoitusta

Tontin omistus:

Vuokra

Tontin vuokra:

8 000,00 € / vuosi

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.

