3 500 €
Autopaikka, Joensuu, Niinivaara, Suvikuja 7 AP 27

Kohdetta myy
YIT Suomi Oy, Asuntomyynti
Joensuu
Kauppakatu 23 A, 80100
JOENSUU
Puh: 040 840 3121

**Kodinvaihto käyntiin parilla tonnilla ja apua vanhan kotisi myyntiin!** Kun teet kaupat Joensuun Suvikulmasta
toukokuun loppuun mennessä, maksat kaupanteossa vain 2000 euroa. Saat 4 kuukautta aikaa vanhan asuntosi myyntiin
välittäjämme avustuksella ja varmistat, ettei löytämäsi uusi koti mene sivu suun! Lisäksi YIT maksaa välityspalkkion
puolestasi. Jos asuntosi ei mene kaupaksi, voit perua uuden kotisi kaupat ja kulusi on vain 2000 euroa. Etu koskee Suvikulman
uusia kauppoja ajalla 3.3.–31.5.2021.
Varaa aika yksityisesittelyyn https://www.yit.fi/esittely-suvikulma
Arvostetulla Niinivaaralla luonto ja arjen hyvät palvelut ovat kävelymatkan päässä ja keskusta lähellä. Lisäksi Joensuun Suvikulman
hissitalo sijaitsee rauhallisella paikalla Suvikujan päässä. Puistoon rajautuvan tontin vieressä ovat upeat ulkoilureitit ja
liikuntapaikat. Uimahallikin on vain noin 500 metrin päässä.
Suvikulman tasokkaasti varustetussa asunnossa on mm. tammilautaparketit ja lasitettu parveke. Osassa huoneistoja on oma
sauna, jossa löylytellä kiireet mielestä. Asukkaiden yhteiskäytössä on kuivaushuone ja polkupyörien huoltotila.
Tutustu monipuoliseen kotivalikoimaan ja arjessa toimiviin tilaratkaisuihin. Suvikulmassa on enää jäljellä vain kolmioita! Kolmioiden
pohjaratkaisut ja huoneiden avaruus hurmaavat tulevat asukkaansa. Valitse uusi remonttihuoleton YIT Koti! Ota yhteyttä
asuntomyyntiin ja kysy lisää edustasi.
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:

k62498

Velaton hinta:

3 500 €
(Myyntihinta 3 500 € + Velkaosuus
0 €)

Sijainti:

Joensuu Niinivaara
Suvikuja 7 Ap 27, 80200 Joensuu

Tyyppi:

Autopaikka

Myyntihinta:

3 500 €

Rakennusvuosi:

2020

Velkaosuus:

0€

Rakennusvaihe:

Muuttovalmis

Yhtiövastike:

8,75 € / kk
(Hoitovastike 8,75 € / kk)

Vapautuminen:

Vapautuu: 27.08.2020

Varaustilanne:

Ei varattu

Kohteen lisätiedot
Kohteen kunto:

Hyvä

Muut lisätiedot
Auton säilytys:

Autopaikat varattu ensisijaisesti Asunto Oy Joensuun Suvikulman
asunnon omistajille.

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.

