3h + k + kph + s + wc + ak, 88,0 m², 24 499 €
Omakotitalo, Lieksa, Peltola, Välikatu 12

Yksityinen myyjä
Svetlana Vasilevskaya

Omakotitalo myytävänä Lieksan keskustassa: Välikatu 12.
Talo rakennettu -66, peruskorjattu ja remontoitu vuosina 2017-2020, keittiö, suihkutilat, lattiat olohuoneessa, sähköt, yms.
Talossa on keittiö, olohuone, 2 makuuhuoneetta, sauna, 1 wc, iso sisävarasto ja paljon muuta säilytystilaa.
Talo on öljy/sähkö-lämmitteinen ja lisäksi olohuoneessa on ilmalämpöpumppu. Kaupungin vesi ja viemäri. Talossa automatisoitu
lämpötilansäädin.
780 m² omaa tonttia. Pihalla vaja, pressutalli ja tilava kasvihuone, viinimarjapensaita ja muuta pientä kasvillisuutta nurmikon lisäksi.
Kaikki kaupungin palvelut n. 800 m päässä talosta, kuten terveyskeskus, kaupat, apteekit, koulut yms.
Kevät -talvella kellariin pääse vettä, joten uusi omistaja joutuu tekemän salaojia veden välttämiseksi halutessaan. Nykyiset
asukkaat ovat käyttäneet vesipumppua pari kerta vuodessa, sillä kellari on pysynyt kuivana. Kellarissa on säilytystilaa, öljykattila ja
öljytankit.
Talo on heti vapaa.
p.0401350455
kaatrahovi@gmail.com

Asunnon perustiedot

Hinta ja kustannukset

Kohdenumero:

q34637

Myyntihinta:

24 499 €

Sijainti:

Lieksa Peltola
Välikatu 12, 81700 Lieksa

Lisätietoja maksuista:

Tarjouskauppa

Tyyppi:

Omakotitalo (Kiinteistö)

Omistusmuoto:

Omistusasunto

Huoneistoselitelmä:

3h + k + kph + s + wc + ak

Huoneita:

3 huonetta

Asuintilojen pinta-ala:

88,0 m²

Kerrokset:

1

Rakennusvuosi:

1966

Vapautuminen:

Heti vapaa

Asunnon lisätiedot
Asunnon kunto:

Ei tiedossa

Energialuokka:

Ei lain edellyttämää energiatodistusta

Asunnon tilat ja materiaalit
Rakennus- ja
pintamateriaalit:

Pääasiallinen rakennusmateriaali: Puu

Keittiön kuvaus:

Jääkaappi/pakastin + liesi

Kylpyhuoneen kuvaus:

Suihku + Suihkuseinä + Pesukoneliitäntä

WC-tilojen kuvaus:

WC + peilikaappi

Saunan kuvaus:

Puukiuas

Kodinhoitohuoneen
kuvaus:

Pesukone + Pesukoneliitäntä + Laattalattia + Uloskäynti

Olohuoneen kuvaus:

Laminaatti + Tapetti

Makuuhuoneiden kuvaus:

Tapetti + Parketti + kokolattiamatto

Asunnon tontti
Tontin omistus:

Oma

Kiinteistötunnus:

422-3-3-9

Tontin pinta-ala:

780,0 m²

Lisätietoa tontista:

Tie perille

Palvelut ja liikenneyhteydet
Palvelut:

Lieksan keskustaan n. 800 m. Siellä kaupat, koulut, apteekit yms.

Liikenneyhteydet:

Juna- ja bussipysäkit kävelyetäisyydellä.

Muut lisätiedot
Auton säilytys:

Pressukatos + Sähköpistokepaikka + Pihapaikka

Pihan kuvaus:

Varasto + Marjapensaat + Sora + Nurmi + Kasvihuone + Vaja + Puut

Ranta:

Ei luokiteltu
Rannan tyyppi: Ei tiedossa

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.

