4 h, k, kph, s, harrasteh., varastotiloja, autotalli
Koppelonkuja 12, 05860 Hyvinkaa
Omakotitalo
179 000,00 €
77,0 m²
Hyvinkään Kotijoukkue Mikkola & Väisänen Oy LKV
Sanna Väisänen
0503008398
sanna.vaisanen@kotijoukkue.fi

Huolella pidetty omakotitalo, jossa asuintilat yhdessä kerroksessa. Sisääntulokerroksessa on keittiö, kolme makuuhuonetta,
wc ja iso olohuone. Kellarissa on paljon harrastetilaa sekä pesutilat ja sauna, oleskelutilasta on kulku ulos. Saunassa on puuja sähkökiuas. Iso autotalli, jossa voimavirta. Valmistunut v. 1964, jonka jälkeen salaojat, ikkunat, käyttövesiputket,
lämmitysputkisto ja julkisivu uusittu. Oma tontti 750 m², joka rajoittuu takaa viheralueeseen ja kävelytiehen. Valokuitu.
Alueelta on nopea yhteys moottoritielle.

Perustiedot
Kohdenumero :
Sijainti :
Myyntihinta :
Velaton hinta :
Tyyppi :
Omistusmuoto :

9710794
Hyvinkaa Talvisilta (Kirjavatolppa)
Koppelonkuja 12, 05860 Hyvinkaa
179 000,00 €
179 000,00 €
Omakotitalo
Omistusasunto

Huoneistoselitelmä :

4 h, k, kph, s, harrasteh., varastotiloja, autotalli

Huoneiden lukumäärä :
Makuuhuoneiden lukumäärä :
Asuinpinta-ala :
Kokonaispinta-ala :
Kerros :
Tilat ja varustelu :
Yleiskunto :

4 huonetta
3
77,0 m²
122,0 m²
1-2/2
Oma sauna
Tyydyttävä

Kustannukset
Lisätietoja kustannuksista :

Sähkön kokonaiskulutus sisältäen käyttö- ja lämmityssähkön ollut 21000 kWh/vuosi.

Kohteen kuvaus
Parveketyyppi :
Muiden tilojen kuvaus :

Muu
Paljon erillisiä varastohuoneita sekä harrastetilaa. Kellarissa on kylmiöhuone, jota ei ole
käytetty.

Vapautuu :
Rakennusmateriaali(t) :
Kattotyyppi :
Tontin pinta-ala :
Tontin omistus :

Sopimuksen mukaan / n. 1-2 kk kaupanteosta
Puu
Harjakatto.
750,0 m²
Oma

Materiaalit
Keittiön seinät :
Olohuoneen lattia :
Olohuoneen seinät :
Makuuhuoneiden lattiat :
Makuuhuoneiden seinät :
Saunan lattia :
Saunan seinät :
WC:n lattia :
WC:n seinät :
Kylpyhuoneen lattia :
Kylpyhuoneen seinät :

Maalattu
Parketti
Tapetti,
Parketti
Maalattu, tapetti
Laatta
Puu
Laatta
Kaakeli
Laatta
Kaakeli

Pesutilat, wc ja sauna
Pesutilan varustus :
Erillisten WC:iden lukumäärä :
Saunan kuvaus :

Wc, suihku
2
Tilava sauna, jossa on sähkö- ja puukiuas. sähkökiuaspuukiuas

Keittiö
Keittiön varusteet :

Liesituuletin, astianpesukone

Liesi :
Jääkaappi ja pakastin :

Keraaminen
Jääkaappi/pakastin, jääkaappi

Taloyhtiö
Taloyhtiön käyttöönottovuosi : 1963
Talonyhtiön tontin
Oma
omistusmuoto :
Liikenneyhteydet ja etäisyydet
Palvelut :

Päivittäistavarakauppa 100 m, keskustan palvelut n. 3 km.

Liikenneyhteydet :

Nopea yhteys moottoritielle. Paikallisliikenteen pysäkki 100 m, rautatieasema n. 2,5 km.

Kotijoukkueen netti-ilmoituksessa ei ole kaikkia tietoja myytävästä kohteesta. Varmista tiedot virallisesta
myyntiesitteestä, jonka saat Kotijoukkueen edustajalta.

