13,0 m², 21 000 €
Autopaikka, Seinäjoki, Keskusta, Torikatu 3 AP 5

Kohdetta myy
YIT Suomi Oy, Asuntomyynti
Seinäjoki
Ahertajankuja 6, 60100 Seinäjoki

Varaa aika yksityisesittelyyn https://www.yit.fi/esittely-aino
**Seinäjoen Aino on muuttovalmis!** Seinäjoen Aino sijaitsee Torikadun varrella lähellä hyviä kulkuyhteyksiä. Lakeuden
puisto avautuu etelän puolen asunnoista ja kellonsa voi tarkistaa Lakeuden Rististä. Ainon kotien suuret parvekkeet tuovat lisätilaa
ja osa asuntojen parvekkeista on uudenlaisia; niiden lasituksen saa avattua koko pituudelta. Ainosta tulee näyttävä osa uutta
korttelia, joka täydentyy Asunto Oy Seinäjoen Vienolla.
**Koti keskellä Seinäjoen keskustan elämyksiä**
Aaltokeskus, Tangokatu ja mahtava ravintolatarjonta - Seinäjoen keskustassa on hienoja kokemuksia jokaiselle päivälle. Kukapa ei
haluaisi muuttaa upouuteen kortteliin keskelle puistomaisemia ja kaupungin mukavuuksia. Aino tarjoaa tähän houkuttelevan
tilaisuuden.
**Tyyliä ja laatua lattiasta kattoon**
Miltä kuulostaisi teehetki ilta-auringossa tilavalla parvekkeella? Maisemat ovat etelän ja lännen suuntaan avaria, ikkunoista näkyvät
mm. Lakeuden Risti ja Lakeudenpuisto. Kahdeksankerroksisen Ainon pohjat on suunniteltu avariksi ja käytännöllisiksi. Osan
asuntojen ikkunoista ulottuvat lattiaan asti ja osan parvekelasituksista saa avattua koko pituudeltaan, jolloin parvekkeella on viileää
myös kesähelteellä. Pinnakaiteet ovat turvalliset mutta antavat kevyen vaikutelman.
**Toteuta unelmasi liiketilassa**
Oletko haaveillut perustavasi oman yrityksen ja tekeväsi, mitä aidosti rakastat? Tai etsitkö uusia liiketiloja hyvältä paikalta
keskustasta. Ainossa on sopivat tilat vaikka konditorialle, toimistolle tai erikoisliikkeelle. Sijainti keskustassa on loistava, vakituinen
asiakaskunta voi löytyä vaikka samasta korttelista.
Kaupungilla-reviirissä viihdyt keskellä elämää ja nautit keskusta-asumisen kaikista mukavuuksista. Ulottuvillasi ovat vehreät puistot
istutuksineen ja kävelyreitteineen. Täällä sinun ei tarvitse kiirehtiä, sillä olet jo valmiiksi perillä. Lue lisää: https://www.yit.fi/reviirit

Kohteen perustiedot

Hinta ja kustannukset

Kohdenumero:

q24927

Velaton hinta:

21 000 €
(Myyntihinta 21 000 € +
Velkaosuus 0 €)

Sijainti:

Seinäjoki Keskusta
Torikatu 3 Ap 5, 60100 Seinäjoki

Tyyppi:

Autopaikka

Myyntihinta:

21 000 €

Pinta-ala:

13,0 m²

Velkaosuus:

0€

Kokonaispinta-ala:

13,0 m²

Yhtiövastike:

45,50 € / kk
(Hoitovastike 45,50 € / kk)

Rakennusvuosi:

2020

Rakennusvaihe:

Muuttovalmis

Vapautuminen:

Vapautuu: 03.04.2020

Varaustilanne:

Varattu

Kohteen lisätiedot
Kohteen kunto:

Hyvä

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.

