0,0 m², 14 000 €
Autopaikka, Kauniainen, Koivuhovi, Ullanmäentie 10b AH 57

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

Nyt voit asua rauhallisessa puutarhakaupungissa uudessa kerrostaloasunnossa ilman remonttihuolia ja pihatöitä!
Herttuan valoisan huoneiston olohuone ja keittiö muodostavat avaran tilan yhdessäoloon perheen ja ystävien kesken.
Oleskelutilojen jatkeena oleva lasitettu parveke on kuin lisähuone lämpiminä vuodenaikoina. Herttuan yksiöt ovat toimivia
pikkukoteja, joissa on ranskalainen parveke. Osassa huoneistoja on sauna, jossa löylytellä arki hartioilta.
Herttua on osa kolmen taloyhtiön tyylikästä kokonaisuutta. Suojaisan ja viihtyisän sisäpihan lisäksi korttelissa on maanalainen
pysäköintihalli. Kauniaisten Koivuhovissa on sujuvat kulkuyhteydet ja luonto lähellä. Alueen oma juna-asema on lyhyen
kävleymatkan päässä, ja junat kulkevat vartin välein Helsingin keskustaan. Ruokakauppa on ihan vieressä ja urheiluhalli
kivenheiton päässä.
Lue lisää korttelista: https://www.yit.fi/asunnot/kauniainen/koivuhovi
**Palvelutorilta apua arkeen! ** Herttuan 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.
Lähellä-reviirissä elät sujuvaa arkea hyvien palveluiden ja liikenneyhteyksien äärellä. Asiat hoituvat nappia painamalla, hissi vie ja
bussi tuo. Autoa et tarvitse, sillä pyörällä pääsee ja kävely avaa aistit virkeimmilleen. Täällä helppous on jokaisen etuoikeus. Lue
lisää: https://www.yit.fi/reviirit

Kohteen perustiedot

Hinta ja kustannukset

Kohdenumero:

h74636

Velaton hinta:

Sijainti:

Kauniainen Koivuhovi
Ullanmäentie 10b Ah 57, 02700
Kauniainen

14 000 €
(Myyntihinta 14 000 € +
Velkaosuus 0 €)

Myyntihinta:

14 000 €

Tyyppi:

Autopaikka

Velkaosuus:

0€

Pinta-ala:

0,0 m²

Yhtiövastike:

Kokonaispinta-ala:

0,0 m²

25,00 € / kk
(Hoitovastike 25,00 € / kk)

Rakennusvuosi:

2020

Rakennusvaihe:

Muuttovalmis

Vapautuminen:

Vapautuu: 17.12.2020

Varaustilanne:

Ei varattu

Kohteen lisätiedot
Kohteen kunto:

Hyvä

Muut lisätiedot
Auton säilytys:

Pysäköintihallin autopaikoista 8 kpl ja pihapaikoista 2 kpl on varustettu
sähköauton latauspisteillä.

Lisätietoja:

Lisätietoja taloyhtiöstä
Lisätietoja asunnosta

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.

