15 000 €
Autopaikka, Helsinki, Vuosaari, Kahvipavunkuja 10 AH 42

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

Merellinen Aurinkolahti kutsuu uuteen YIT Kotiin! Entisellä Pauligin paahtimon tontilla sijaitsevan Kahvikorttelin viimeisin
pihapiiri on huippupaikalla. Helsingin pisin uimaranta on 500 metrin päässä. Uutelan ja Kallvikin ulkoilualueet ovat lähellä.
Robustan pihapiiri koostuu viidestä taloyhtiötä. Asukkaiden yhteiskäytössä on mm. kerhotila, pesula ja sauna. Metro on
naapurissa ja parkkihalliin pääsee hissin kyydissä.
Päämaistajasta löytyy oikeankokoinen asunto sinkulle, pariskunnalle ja lapsiperheelle. Lähes kaikissa huoneistoissa on lasitettu
parveke. Osassa asuntoja on oma sauna, jossa rentoutua työpäivän ja ulkoilun jälkeen. Tutustu Päämaistajan kotivalikoimaan
(31,5–93,5 m2). Joukossa on myös uniikkeja tilaratkaisuja!
Helsingin Päämaistajan 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. https://www.yit.fi/asunnot/asumisen-palvelut/yit-plus
Lue lisää Kahvikorttelin naapurinoppaamme kokemuksista:
https://www.yit.fi/asunnot/myytavat-asunnot/naapurioppaat/naapuriopas-niko
Lue lisää Vuosaaren Aurinkolahdesta: https://www.yit.fi/asunnot/myytavat-asunnot/helsinki/kahvikortteli
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:

p96627

Velaton hinta:

Sijainti:

Helsinki Vuosaari
Kahvipavunkuja 10 Ah 42, 00990
Helsinki

15 000 €
(Myyntihinta 15 000 € +
Velkaosuus 0 €)

Myyntihinta:

15 000 €

Tyyppi:

Autopaikka

Velkaosuus:

0€

Rakennusvuosi:

2022

Yhtiövastike:

Rakennusvaihe:

Rakenteilla

30,00 € / kk
(Hoitovastike 30,00 € / kk)

Vapautuminen:

Vapautuu: 31.03.2022

Varaustilanne:

Ei varattu

Kohteen lisätiedot
Kohteen kunto:

Hyvä

Muut lisätiedot
Auton säilytys:

Autopaikat sijaitsevat väliaikaisesti naapuriyhtiön Arabica-parkki
autohallissa kunnes kaikki Robustaparkin yhtiön ovat valmistuneet.

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.

