
Asunto Oy Jyväskylän Oloneuvos MUUTTOVALMIS! RS-MYYNTIHINNASTO 24.09.2018
Osoite; Lukutie 1, 40270 PALOKKA Voimassa toistaiseksi

Asunto krs.
Huoneisto 

tyyppi Pinta-ala m2 Ominaisuudet

Kokonais 
pinta-ala 

m2
Osakkeiden 

luku Myynti hinta Laina- osuus Velaton hinta

Hoito- 
vastike 
1.2.18 

alkaen/kk

Pääomavastike- 
arvio vain koron 

osuus/kk

Vastikearviot 
yhteensä/kk 

hoitovastike+                  
pääomavastike           

(vain koron osuus) ~€/m2

F06 2.krs 1H+KT+ALK 42,5 asuinhuoneisto 42,5 2543 - 2969 427 55 674,59 82 755,41 138 430 191,25 106,75 298,00 3257  
F12 3.krs 1H+KT+ALK 42,5 asuinhuoneisto 42,5 5587 - 6025 439 57 238,91 85 081,09 142 320 191,25 109,75 301,00 3349  

  

Hoitovastike huoneistot 1.2.2018 alkaen 4,50 €/m²/kk
Hoitovastike autokatospaikat 1.2.2018 alkaen 1,35 €/m²/kk Autokatospaikan hinnastossa ja yhtiöjärjestyksessä ilmoitettu pinta-ala on vastikeperusteena oleva pinta-ala. Vastikekerroin 0,3.
KTV-vastike 1,00 asunto/kk
Laajakaistavastike 5,99 asunto/kk
Pääomavastike huoneistot 0,25 €/osake/kk (kattaa ainoastaan korot). Ensimmäinen lainan lyhennys 30.9.2019  

HUOM! Lokakuun loppuun mennessä kaupan tehneille uusille asiakkaille maksamme kaupantekijäisinä 12 kk hoitovastikkeet.

Käyttökorvaukset:
Vesimaksuennakko 20 €/hlö/kk. Tasauslaskutus huoneistokohtaisen mittauksen mukaan.

 
RAHOITUSLAITOS Keski-Suomen Osuuspankki
Lainamäärä 5 834 327,00
Laina-aika 25 vuotta (+rakentamisaika)
Korko Euribor 12 kk + marginaali 1,25 %
Lyhennysvapaa  Rakennusaika + 2 ensimmäistä vuotta rakentumisen valmistumisesta maksetaan vain lainan korkoja. Ensimmäinen lyhennys 30.9.2019.
Lyhennyksen ja koron maksu Yhtiö suorittaa maksut pankille puolen vuoden välein

Lainan pois maksaminen tai lyhentäminen
Ostajalla on mahdollisuus maksaa huoneistoon kohdistuva yhtiölainaosuus pois kokonaan tai lyhentää osuuttaan osissa lainan määrästä alla ilmoitettujen aikataulujen mukaisesti:

Lainan lyhentäminen hallinnonluovutuskokouksen jälkeen

Hallinnonluovutuksen jälkeen pankki veloittaa palveluhinnastonsa mukaiset kulut lainan lyhennyksistä.

Lainan lyhentäminen valmistumisen jälkeen tehtävissä uusissa kaupoissa

Koron ja luotonmaksu (lyhennys) on oltava pankin käytettävissä viimeistään eräpäivänä.

Myöhemmin ylimääräiset lyhennykset 
Pankki ottaa kuluitta vastaan kaksi kertaa koronmaksun ja lyhennyksen yhteydessä.

Osakkeiden 
numerot

Hallinnonluovutuskokouksen jälkeen yhtiön asumisaikainen hallitus päättää, maksuerien suuruuden ja ajankohdan. Valmistumisen jälkeen suoritettavista lainan lyhennyksistä on otettava yhteyttä asumisaikaiseen isännöitsijään, tarkempien maksuohjeiden saamiseksi.

Valmistumisen jälkeen tapahtuvien uusien kauppojen yhteydessä pankki antaa kuluitta lyhentää lainaa kaupanteon yhteydessä tai omistusoikeuden siirtymishetkellä, mikäli omistusoikeus siirtyy ostajalle kaupanteon jälkeen. Tällöin kuitenkin isännöitsijätoimisto voi veloittaa omat 
kulunsa lainlyhennyksen hoitamisesta.


