2h+1,kh, pieni parveke, 59,0 m², 132 000 €
Kerrostalo, FUENGIROLA, Fuengirola Los Pacos, Espanja, C/Las Vinas

Yksityinen myyjä
Kalevi Järvinen

Asunto on suositussa Girasol kiinteistössä. Hyvä pohjainen asunto jossa erillinen makuuhuone, iso olohuone jossa keittiö
toisessa päässä. Olohuone jatkuu osittaisen lasitiiliseinän taakse ”erilliseksi” huonetilaksi jossa hyvä nukkumatila.
Asunnossa erinomaiset tilat kahdelle - kolmelle ja tarvittaessa tilat neljälle. Yhtiön suurimpia 1 mh asuntoja.
Yhtiöllä Fuengirolan yksi kauneimpia puutarhoja, läpivuoden käytössä olevalla uima-altaalla.
Talossa Wifi- valokuituverkko
Seitsemäntoista talvea Espanjassa. Ikä ja sairastelu tekevät matkustelun hiukan epämukavaksi joten nyt luovumme asunnosta ja
annamme tilaa uusille Espanjan lämmöstä ja valosta nauttiville, upeata luontoa unohtamatta.

Asunnon perustiedot

Hinta ja kustannukset

Kohdenumero:

m48838

Velaton hinta:

132 000 €

Sijainti:

Fuengirola Fuengirola Los Pacos
C/las Vinas, 29640
Espanja

Myyntihinta:

132 000 €

Neliöhinta:

2 237,29 € / m²

Lisätietoja maksuista:

HOITOVASTIKE ON n. 1180 euroa
/ vuosi. Hoitovastike maksetaan
joko kaksikertaa vuodessa, 1.1 ja
toinen 1.7
Maksamalla kerralla koko vuoden
alenee vastike

Tyyppi:

Kerrostalo (Huoneisto)

Omistusmuoto:

Omistusasunto

Huoneistoselitelmä:

2h + 1 , kh , pieni parveke

Huoneita:

Yksiö

Asuintilojen pinta-ala:

59,0 m²

Lisätietoja pinta-alasta:

Tupakeittiö, makuuhuone ja
olohuoneen lisäosa, pieni parveke

Kerrokset:

2/

Vapautuminen:

Asunto vapautuu keväällä( 2020)
Mahdollista neuvotella aiemmasta
vapautumisesta

Asunnon lisätiedot
Parveke:

Asunnossa on parveke

Hissi:

Taloyhtiössä on hissi

Asuntoon kuuluu:

Tilava kellarikomero. Suihkukaappi uusittu 5/2019
Pieni parveke

Asunnon kunto:

Hyvä

Lisätietoja kunnosta:

Asunto vuokrattavissa niinä aikoina kun ei siellä itse asu. Myös
erinomainen sijoituskohde. Fuengirolan Los Pacosissa pulaa
vuokra-asunnoista.
Tästä asunnosta matkaa SUOMALAISELLE KLULULLE n.500 m. Hyvät
yhteydet, linja-auton pysäkki talon edessä. Kaupat vieressä

Lämmitysjärjestelmä:

Lämpöpumppu

Vesijohto:

Kunnan vesijohto

Taloyhtiö
Taloyhtiön nimi:

GIRASOL

Huolto:

Oma talonmies, puutarhuri

Taloyhtiöön kuuluu:

Hissi

Energialuokka:

Ei lain edellyttämää energiatodistusta

Tontin omistus:

Oma

Palvelut ja liikenneyhteydet
Palvelut:

Kauppa 50 m, ravintoloita useita n.500 m

Liikenneyhteydet:

Linja-autopysäkki talon edessä

Muut lisätiedot
Pihan kuvaus:

Yksi kauneimmista ja hoidetuista pihoista. Runsaasti istutuksia.
Ympärivuotinen iso uima-allas

Ranta:

Yhteisranta
Merenrannalle matkaa vajaa kilometri katua suoraan alas. Merenranta,
noin 10 km pitkä hieno hiekkaranta. Hienon Paseo Maritimo bulevardin
edessä. Rantakatu täynnä eriomaisia ravintoloita

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.

