
 

Täielikult renoveeritud korter  

Asukoht – Põhja-Tallinn 

 

Objekt:    Randla 8-31, Tallinn  
 kahetoaline korter;  

Pindala:   36,5 m2, 1 korrus 

Maksumus:   43 900 eur 

Üüritootlus:     340 eur kuus/ 4080 eur aastas/ 
9,3% aastas!  

 

1. ASUKOHT 

 + Põhja-Tallinna rannapiirkond – liivaranda vaid 250 meetrit! 

 +  Hea ühistranspordi ühendus kesklinna ja teiste linnaosadega (Trammi, trolli ja bussi peatused 
lähedal) 

 + lähedal Selver ja teised kauplused.  Oma nö keldripood vaid 50 meetri kaugusel! 

 + Head sportimisvõimalused lähedal. 
 

2. MAJA 

 +  Madalad kommunaalkulud – maja on seest ja väljast renoveeritud ja ka SOOJUSTATUD! 

 + Trepikoja välisuks vahetatud, koridori aknad vahetatud, koridor remonditud. 

 + Toimiv fonolukk,  

 + Väga tugev korteriühistu, koos energilise esinaisega. 

 - maja ümber vähe parkimiskohti 
 

3. KORTER 

  + Korteris on tehtud kvaliteetne remont 11 800 euro väärtuses; 

 + Aknad nii päevase kui ka õhtuse päikese suunas - soe ja päikseline; 

 + m2 arv suhteliselt väike, mis hoiab nii korteri tükihinna kui ka kommunaalid suhteliselt madalal; 

 + Köök oma niššis kuid siiski elutuppa avatud – jätab korterist avarama mulje; 

 + madal korrus – sobib nii väikeste lastega perele kui ka vanematele inimestele üürimiseks; 

 + Korter on täielikult möbleeritud - kaasaegne sisustus, elutoamööbel, köök + köögitehnika, 
pesumasin, lükandustega garderoob jms. 

 + Vannituba täielikult möbleeritud ja sisustatud, põrandaküte; 

 + Kogu korteris on väljavahetatud elektrijuhtmestik, elektrikilp ja veetorustik; 

 + Korteris vahetatud aknad, uksed ja enamik radiaatoreid; 

 + Interneti ja TV kaablid on veetud mitmesse seina, et saaks valida, kuidas diivanit ja muud 
sisustust kõige mugavamalt paigutada; 

 + Korteris on valmis kaabeldus liitumiseks tsentraalse valvesüsteemiga (G4S jms); 
 

 

 



 
Maja ees õitsevad kastanid! 

 
 
Aknad avanevad hoovi poole- puudub tänavamüra ja paistab pärastlõuna- ja õhtupäike  
 
 
 
 
 



Meräärne asukoht ja vaid ca 15min trammisõidu kaugusel kesklinnast! Hea ühendus ka Mustamäel asuva Tallinna 
Ülikooliga. 

Puhas, Sinilipu märgiga ujumisrand, mänguäljakud lastele, sportimisvõimalused, ranna promenaad kuni Rocca al 

Mareni! Hea jooksmiseks, jalgrattasõiduks ja rulluisutamiseks! 

 



 
 
 

 

Eritellimusel valmistatud pilkupüüdev 
vannitoamööbel 

Dušikabiin koos kvaliteetse segistiga 
(garantii 5 aastat) 



 
 

 
Tume, 8 mm parkett tubades ja stiilsed valgustid  

Rahulikud värvid ja mahe 
kohtvalgustus kõikides tubades.  
 
Seinas uus elektrikilp ja omaette 
kilp wifi ruuterile jms. 

 



 
 

 

Soojad roonid magamistoas ja õdus 
valgustus loovad hubase meeleolu 



Paar head jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj j 

 

Eritellimusel köögimööbli valmistamisel peeti 
silmas nii disaini kui ka kõrgemaid standardeid 
vastupiavues üürikorteri kasutamisel.  



 

Kõige olulisem - miks omada investeerimiskinnisvara 

 Kaitse inflatsiooni vastu – kui raha kaotab meist sõltumatute tegurite tõttu väärtust, siis 
vara maksumus suureneb reeglina vähemalt inflatsiooni võrra; 

 Passivse sissetuleku allikas – omandades aastate jooksul 3-4 üürikinnisvara - ei peagi raha 
pärast tööle minema; 

 Kinnisvara võimaldab finantsvõimendust – seda võib vajadusel seada pangale tagatiseks, et 
rahastada muid projekte või oma kodu soetamist. 

 Osta sõbraga koos – Kui kohe kapitali omal ei jagu, võib Investeerimiskinnisvara osta ka 
mitme peale ja seda saab vormistada ka ettevõtte nimele;) 

 Kaitse suurte krahhide vastu raha ja aktsiaturgudel – kui börsidel toimuvat ei saa me 
peaaegu üldse mõjutada, siis kinnisvara tagab stabiilse sissetuleku ja vara säilimise ka 
kriisiaastatel;  

 Raha ei libise käest – kui ikka pangaarve on eurodest pungil, siis neid kulub ka... Tehes 
kinnisvarainvesteeringu hakkab laekuma nö dividende, mida saab hoopis „kergema 
südamega“ kulutada – need on ju teie töö viljad, mis valmivad iga kuu! 

 

 


