7 h, k, khh, s
Tuohikuja 9, 60510 Seinajoki
Omakotitalo
235 000,00 €
175,5 m²
Seinäjoen Kotijoukkue Oy
Tiina Huhtakallio
050-3090571
tiina.huhtakallio@kotijoukkue.fi

Erinomaisella paikalla sijaitseva tiiliverhoiltu omakotitalo. Hyllykallion monipuoliset palvelut lähellä: ala-aste, päiväkoti,
kuntorata, hiihtoladut, uimaranta, salibandyhalli, avantosauna, leikkikenttä, luistelurata, tennishalli ,kaupat, bussipysäkki ym.
Talon päädyssä on erillinen sisäänkäynti, missä mahdollisuus hoitohuoneeseen tai toimistoon ja lisäksi asiakaswc.
Talo sijaitsee tien päässä 1586 m2 omalla tontilla, missä monenlaiset harrastusmahdollisuudet. Puutarhassa on
mansikkamaa, marja- ja vadelmapensaita.
Tervetuloa esittelyyn tai varaa sinulle sopiva esittelyaika !
Mikäli kotisi on vielä myymättä, anna asia meidän
huolehdittavaksemme ja soita meidät arvioimaan nykyinen
kotisi myyntiä varten. Kotijoukkueelta saat parhaan näkyvyyden
sekä kaupungin tehokkaimman myyntijoukkueen käyttöösi.

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

9711485
Seinajoki Hyllykallio
Tuohikuja 9, 60510 Seinajoki
235 000,00 €
235 000,00 €
Omakotitalo
Omistusasunto

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

7 h, k, khh, s
Yli 5 huonetta
6
175,5 m²
210,5 m²
1-2/2
Oma sauna, takka
Ei luokiteltu

Kustannukset
Lisätietoja kustannuksista :

Normaalit omakotitalon maksut kiinteistöveron lisäksi mm. vakuutukset, jätehuolto, vesi,
sähkö (keskimääräinen kulutus n. 27.000 kWh/vuosi) jne.

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

Sopimuksen mukaan
Puu, tiili
Harjakatto
1 586,0 m²
Oma

Materiaalit
Keittiön lattia :
Saunan lattia :
Saunan seinät :
WC:n lattia :
WC:n seinät :
Kylpyhuoneen lattia :
Kylpyhuoneen seinät :
Seinien pintamateriaalit :

Laatta
Laatta
Puu
Laatta
Kaakeli
Laatta
Kaakeli
Olohuoneessa ja makuuhuoneissa lankkulattia. Kosteissa tiloissa laatta.

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

Lattialämmitys
2
sähkökiuas

Keittiö
Keittiön varusteet :

Liesituuletin, astianpesukone

Liesi :
Jääkaappi ja pakastin :

Keraaminen
Jääkaappi, pakastin

Taloyhtiö
Taloyhtiön käyttöönottovuosi : 1993
Talonyhtiön tontin
Oma
omistusmuoto :
Liikenneyhteydet ja etäisyydet
Palvelut :

Prisman kauppakeskus n. 2,1 km.

Liikenneyhteydet :

Paikallisliikenne Kivisaarentieltä ja Mäki-Hakolantieltä.

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

