3h+kt, 59,0 m², 359 300 €
Kerrostalo, Espoo, Finnoo, Peijinkuja 1 A 46

Kohdetta myy
Skanska Kodit Helsinki
Nauvontie 18, 00280 HELSINKI
Puh: 0800 162 162

As. Oy Espoon Reimari nousee uudelle Finnoon asuinalueelle, jonka suunnittelun lähtökohtina ovat merellisyys ja
kestävyys. Melkein kotiovelta pääsee näppärästi pyöräilemään läheiselle rantaraitille ja ympäröivästä luonnosta
nauttiminen on muutenkin helppoa. Finnooseen tuleva metroasema tulee aivan Reimarin viereen. Länsimetrolla liikut
nopeasti ja helposti Helsingin keskustaan ja takaisin. Täältä löytyy aktiivisen ihmisen unelmakoti!
Reimarin esittelyt pidetään Pop-Up esittelytilassa tontilla, jolle Finnoon ensimmäinen kotitalo rakennetaan. Osoite: Peijinkatu,
Espoo. Länsiväylältä päin kannattaa tulla reittiä Hannuksentie-Kaitaantie. Tontti on Peijinkatu-bussipysäkkiä vastapäätä. Paikan
tunnistaa tonttikyltistä.
Reimarin laajasta kotivalikoimasta löydät omasi elämäntilanteesta riippumatta. Jokaisessa kodissa on tilava lasitettu parveke.
Alimman asuinkerroksen pihan puoleisissa asunnoissa on puulaudoitettu lasitettu terassi. Kauniin vaaleat pinnat ja korkealaatuiset
sisustusmateriaalit, kuten lautaparketti, luovat kotiin levollisen ja ylellisen ilmeen. Fiksusti suunnitellut pohjaratkaisut takaavat, että
kodeissa on tilaa elämälle.
Pienellä omarahoitusosuudella kiinni uuteen kotiin! Kodin myyntihinta on pienimmillään 30 % sen velattomasta hinnasta, loput
kattaa yhtiölaina. Myyntihinnasta 25 % maksetaan kaupantekohetkellä ja 75 % valmistumisen yhteydessä. Loppuosa velattomasta
hinnasta on yhtiölainaa, jota maksetaan kuukausittain rahoitusvastikkeen muodossa. Yhtiölainaa voi myös halutessaan maksaa
pois asunnon valmistumisen yhteydessä.
Lue lisää: www.skanska.fi/reimari
Huomaathan, että visualisoinnit sekä mallisisustetun huoneiston kuvat eivät välttämättä ole tästä asunnosta. Kuvat ovat tästä
kohteesta ja aina suuntaa antavia. Asunnon pohjakuvasta näet tämän huoneiston. Kysy lisää asuntomyyjältämme!

Asunnon perustiedot

Hinta ja kustannukset

Kohdenumero:

m88222

Velaton hinta:

359 300 €

Sijainti:

Espoo Finnoo
Peijinkuja 1 A 46, 02260 Espoo

Myyntihinta:

107 790 €

Neliöhinta:

6 089,83 € / m²

Tyyppi:

Kerrostalo (Huoneisto)

Yhtiövastike:

Omistusmuoto:

Omistusasunto

Huoneistoselitelmä:

3h + kt

1 341,72 € / kk
(Hoitovastike 241,90 € / kk +
Rahoitusvastike 1 099,82 € / kk)

Huoneita:

3 huonetta

Asuintilojen pinta-ala:

59,0 m²

Kerrokset:

6/8

Rakennusvuosi:

2021 (Uudiskohde)

Rakennusvaihe:

Rakenteilla

Käyttöönottovuosi:

2021

Vapautuminen:

09/2021
Vapautuu: 30.09.2021

Varaustilanne:

Ei varattu

Asunnon lisätiedot
Parvekkeen kuvaus:

Tavallinen, lasitettu

Hissi:

Taloyhtiössä on hissi

Asunnon kunto:

Hyvä

Taloyhtiö
Taloyhtiön nimi:

As. Oy Espoon Reimari

Taloyhtiöön kuuluu:

Hissi

Taloyhtiön autopaikat:

Parkkipaikkoja: 32 hallipaikkaa, joista 8 sähköautopaikkaa

Energialuokka:

A (2013)

Tontin omistus:

Oma

Muut lisätiedot
Auton säilytys:

32 hallipaikkaa, joista 8 sähköautopaikkaa

Lisätietoja:

https://kodit.skanska.fi/asuntohaku/espoon-reimari/asunnot/A-46

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.

