4h+oh+k+khh+s+ph+at, 96,0 m², 123 000 €
Omakotitalo, Mänttä-Vilppula, Keskusta, Moisiontie 6

Kohdetta myy
Pirkko Nippala
Gsm: 0458542225
Millenium Koti Oy

Tämä omakotitalo on remontoitu täysin asuintilojen osalta vain kellarikerros on avointa viimeistelemätöntä tilaa. Talo
sijaitsee suositulla asuinalueella palveluiden läheisyydessä, Modernit materiaalivalinnat tekevät vaikutuksen katsojaan.
Oleskelutila on keskitetty siten, että keittiö, ruokailutila ja olohuone ovat yhtenäistä tilaa.

Asunnon perustiedot

Hinta ja kustannukset

Kohdenumero:

p42266

Myyntihinta:

123 000 €

Sijainti:

Mänttä-vilppula Keskusta
Moisiontie 6, 35800 Mänttä

Lisätietoja maksuista:

Tyyppi:

Omakotitalo (Kiinteistö)

Omistusmuoto:

Omistusasunto

Ostaja maksaa 4%
varainsiirtoveron kauppahinnasta.
Kaupanvahvistajan maksun 120 €
maksavat osapuolet puoliksi.

Huoneistoselitelmä:

4h + oh + k + khh + s + ph + at

Huoneita:

4 huonetta

Asuintilojen pinta-ala:

96,0 m²

Muiden tilojen pinta-ala:

50,3 m²

Kokonaispinta-ala:

146,3 m²

Lisätietoja pinta-alasta:

Pinta-alaa ei ole tarkistusmitattu.
Rakennuksessa viimeistelemätön
kellari.

Rakennusvuosi:

1958

Vapautuminen:

Sopimuksen mukaan

Asunnon lisätiedot
Sauna:

Asunnossa on sauna

Asunnon kunto:

Hyvä

Tehdyt remontit:

Vesijohdot ja viemärit uusittu
Sähköjohdot, rasiat ja sähkökeskus uusittu
Asennettu uusi tulikiven takka
Keittiö ja kodinkoneet uusittu
Sisäkatot uusittu
Wc, kylpyhuone ja sauna uusittu: vain runko alkuperäinen
Ikkunat ja ovet uusittu, myös autotallin
Sähköpatterit uusittu
Vesivaraaja uusittu

Lisätietoja kunnosta:

Talo on täysin remontoitu 2016-2017.

Energialuokka:

Ei lain edellyttämää energiatodistusta

Asbestikartoitus:

Ei

Lämmitysjärjestelmä:

Sähkölämmitys, Puu

Vesijohto:

Kunnan vesijohto

Viemäri:

Kunnan jätevesihuolto

Sähköliittymä siirtyy:

Kyllä

Asunnon tilat ja materiaalit
Rakennus- ja
pintamateriaalit:

Pääasiallinen rakennusmateriaali: Betoni

Keittiön kuvaus:

Keittiön on olohuoneen yhteydessä avokeittiönä. Kodinkoneet ovat
uudet.

Kylpyhuoneen kuvaus:

Kylpyhuone on täysin uusittu.

WC-tilojen kuvaus:

Wc-tilat on täysin uusittu

Saunan kuvaus:

Sauna on täysin uusittu.

Kodinhoitohuoneen
kuvaus:

Rakennettu uusi kodinhoitotila, jossa uusi vesivaraaja.

Olohuoneen kuvaus:

Olohuone avointa tilaa keittiön ja ruokailutilan yhteydessä.
Olohuoneessa on uusi tulikiven takka.

Makuuhuoneiden kuvaus:

Makuuhuoneiden katot ja lattiat sekä tapetit uudet.

Asunnon tontti
Tontin omistus:

Oma

Kiinteistötunnus:

508-1-166-3

Tontin pinta-ala:

1 415,0 m²

Palvelut ja liikenneyhteydet
Palvelut:

Palvelut ovat vajaan kilometrin etäisyydellä samoin uimahalli ja jäähalli.

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.

