12,5 m², 17 000 €
Autopaikka, Jyväskylä, Tourula, Kivääritehtaankatu 8 AH 70

Kohdetta myy
YIT Suomi Oy, Asuntomyynti
Jyväskylä
Kuormaajantie 7, 40320
JYVÄSKYLÄ
Puh: 050 3978 907

**Nyt kannattaa varata uusi, ennakkomarkkinoinnissa oleva YIT Koti!** Kun teet ennakkovarauksen Jyväskylän Oskarin
kodista toukokuun loppuun mennessä, maksat kaupanteossa vain 10 000 euroa ja loput myyntihinnasta vasta kotisi
valmistuessa. Mitä aiemmin olet liikkeellä, sitä enemmän koteja on valittavanasi ja ehdit vaikuttaa kotisi sisustustyyliin.
Etu koskee ennakkovarauksia ajalla 23.2.–31.5.2021.
Rakennamme komean Oskarin nostalgisen Kivääritehtaan naapuriin. Nykyään kivääritehtaassa sijaitsee muun muassa
lounasravintola ja liikuntakeskus. Ruokakauppa tulee sijaitsemaan kassinkantaman päässä eli tien toisella puolella. Keskustaan,
Rantaraitille ja Tourujoen poluille on kävelymatka. Matkakeskukseen on noin kilometrin matka.
Oskari erottuu edukseen suurien, viistojen parvekkeidensa ansiosta. Tyylikkyys jatkuu valoisien huoneistojen sisäpuolelle avarien
oleskelutilojen ja modernin avokeittiön muodossa. Korkeatasoiseen varusteluun kuuluvat muun muassa keittiön tasokkaat
kodinkoneet, jalkoja hellivä lattialämmitys ja sisäyhteys autohalliin.
Tutustu Oskarin monipuoliseen kotivalikoimaan (25,5–119 m²). Lähes kaikissa kodeissa on lasitettu parveke, osassa yksiöitä ja
kaksioita on ranskalainen parveke. Osassa asuntoja on myös oma sauna, jossa unohtaa autuaasti arjen touhut ja kiireet.
Oskarin asukkaana voit hankkia elämääsi helpottavia palveluita ja apua arjen rutiineihin YIT Plussan palvelutorilta.
Helppokäyttöisen digitaalisen YIT Plus -palvelun avulla pysyt ajan tasalla kotisi ja taloyhtiösi asioista. Palvelun tunnukset saat heti
kaupanteon yhteydessä. https://www.yit.fi/asunnot/asumisen-palvelut/yit-plus
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: http://www.yit.fi/reviirit

Kohteen perustiedot

Hinta ja kustannukset

Kohdenumero:

q62437

Velaton hinta:

Sijainti:

Jyväskylä Tourula
Kivääritehtaankatu 8 Ah 70, 40100
Jyväskylä

17 000 €
(Myyntihinta 17 000 € +
Velkaosuus 0 €)

Myyntihinta:

17 000 €

Tyyppi:

Autopaikka

Velkaosuus:

0€

Pinta-ala:

12,5 m²

Yhtiövastike:

Kokonaispinta-ala:

12,5 m²

35,00 € / kk
(Hoitovastike 35,00 € / kk)

Rakennusvuosi:

2022

Rakennusvaihe:

Ennakkomarkkinoinnissa

Vapautuminen:

Vapautuu: 30.04.2022

Kohteen lisätiedot
Kohteen kunto:

Hyvä

Muut lisätiedot
Auton säilytys:

Autohallissa olevat 19 autopaikkaa myydään omina osakkeinaan.

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.

