6 400 €
Autopaikka, Nurmijärvi, Klaukkala, Korpiorvokinkuja 12 AK 10

Kohdetta myy
YIT Suomi Oy, Asuntomyynti
Etelä-Suomi
Mall of Tripla, Pasilan
Asema-aukio 1, 00520 Helsinki
Puh: 020 433 3230

Vanha-Klaukan YIT Kotien rakentaminen alkaa Nurmijärven Lyhteestä! Huolettomien kerrostaloasuntojen sijainti on
uuden asuinalueen parhaimpia, koska ne tulevat lähimmäksi Klaukkalan keskustan palveluja. Liikunta- ja urheilupaikat
kuten jää-, squash- ja tennishallit ovat vieressä. Ruokakauppaan ja terveysasemalle on noin kilometri. Maalaisidylli
peltoaukeineen ja metsineen on uuden kotitalon ympärillä.
Päättyvän tien lopussa sijaitsevaan Lyhteeseen on koottu kaikki sujuvan arjen ainekset: toimivat neliöt, avarat oleskelutilat, reilut
säilytystilat ja moderni talotekniikka, kuten esimerkiksi kaapeli-tv ja laajakaista. Useimmissa kodeissa on lasitettu parveke, jonka
suojassa istuskella pitkään syksyyn ja aikaisin keväällä. Osassa kotona on myös meille suomalaisille niin rakas sauna!
Tutustu Nurmijärven Lyhteen yksiöihin, kaksioihin, kolmioihin ja neljän huoneen toimiviin koteihin (29,5–77,5 m2). Toimi nopeasti ja
voit osallistua uuden YIT Kotisi sisustuksen suunnitteluun.
Lyhteen 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: https://www.yit.fi/reviirit

Kohteen perustiedot

Hinta ja kustannukset

Kohdenumero:

q63872

Velaton hinta:

Sijainti:

Nurmijärvi Klaukkala
Korpiorvokinkuja 12 Ak 10, 01800
Klaukkala

6 400 €
(Myyntihinta 6 400 € + Velkaosuus
0 €)

Myyntihinta:

6 400 €

Tyyppi:

Autopaikka

Velkaosuus:

0€

Rakennusvuosi:

2022

Yhtiövastike:

Rakennusvaihe:

Ennakkomarkkinoinnissa

20,00 € / kk
(Hoitovastike 20,00 € / kk)

Vapautuminen:

Vapautuu: 30.06.2022

Kohteen lisätiedot
Kohteen kunto:

Hyvä

Muut lisätiedot
Lisätietoja:

Lisätietoja asunnosta
Lisätietoja taloyhtiöstä

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.

