MARKKINOINTIASIAKIRJA AIKAOSUUSOSAKKEET
SINISEN TIEN HELMI OY
MYYJÄ

Myyjänä on Öijännimen Loma Oy (2406304-9), jonka osoite on Kurssitie 40, 43300 KANNONKOSKI. Yhtiö
rakennuttaa aikaosuusasuntoja käsittäviä kiinteistöjä Kiinteistö Oy Sinisen tien Helmen lukuun. Ensimmäinen kiinteistö on valmistunut vuonna 2012 ja loput 25 kiinteistöä valmistuvat osakemyynnin edistyessä. Kiinteistöt ovat Kannonkosken kunnan vuokratontilla ja vuokra-aika on 50 vuotta.

KIINTEISTÖ OY SINISEN TIEN HELMI

Sinisen tien Helmi on velaton 1652 osakkeen kiinteistöyhtiö, jonka osakkeet ovat jaettu kahteen osakesarjaan. A-sarjan osakkeita on 300 kpl ja niillä on 10 ääntä osaketta kohti. K-sarjan osakkeita on 1352 kpl
ja ne antavat yhden äänen osaketta kohti. K-sarjan osakkeet antavat hallintaoikeuden yhtiön rakennuksissa sijaitseviin lomahuviloihin. Kaikki kiinteistöt ovat samanlaisia Kontiotuote Oy:n loma-asuntoja.

AIKAOSUUSOSAKE (VIIKKO-OSAKE, LOMAOSAKE)

Aikaosuusosake oikeuttaa omistajansa hallitsemaan kauppasopimuksessa määritellyn osakenumeron
osoittamaa mökkiä ja viikkoa vuosittain. Hallintaoikeus alkaa kauppasopimuksessa määritellyn viikon
edeltävänä perjantaina klo 16.00 ja päättyy kauppasopimuksessa määritellyn viikon perjantaina klo
10.00. Esim. osakenumero A128: osakenumeron kaksi viimeistä numero osoittavat kalenteriviikon numeroa ja ensimmäinen kirjan ja numero tietyn talon koodia.

HUONEISTON VARUSTUS

Alakerta: 					Yläkerta:
• eteinen ja aulatilat 				
• oleskelutila
• koneellistettu keittiö yhdistyy olohuoneeseen
• kaksi 2-hengen makuuhuonetta
• olohuone, jossa takka 				
• wc ja suihkutila
• kaksi 2-hengen makuuhuonetta 			
• parveke
• kaksi wc:tä, joista toisessa suihku
• kodinhoitohuone
• pesuhuone ja sauna (ainavalmiskiuas)
• iso terassialue

HALLINTO

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu 3-5
jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan tehtävään toistaiseksi yhtiökokouksen päätöksellä. Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä, joista yksi on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, on paikalla. Varsinainen yhtiökokous on kutsuttava koolle vuosittain Kannonkoskella hallituksen
määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

KIINTEISTÖJEN KUNNOSSAPITO

Kohteen kunnossapito tuotetaan ostopalveluna yhtiökokouksen päätösten mukaisesti. Kunnossapidosta
koituvat kulut hoidetaan yhtiövastikkeilla, joiden suuruudesta päättää vuosittain yhtiökokous. Yhtiövastiketta maksavat K-sarjan osakkeenomistajat. Hoitovastikkeen suuruus lasketaan osakekohtaisesti
niin, että yhdeltä osakkeelta peritään vastike, joka on 1/50 osa sen kiinteistön vastikkeesta, jonka
hallintaan osake oikeuttaa. Vastiketta ei peritä huoltoviikoilta (2 per vuosi). Hoitovastike määrätään
sen suuruiseksi, että sillä voidaan kattaa kiinteistön hoidon, huollon, lämmön, veden, ulkoalueiden hoidon, jätehuollon ja muun viikoittaisesta asumisesta riippumattoman perushoidon aiheuttamat menot.
Lisäksi osakkaalta peritään mahdollinen liinavaatemaksu voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Osakkeenomistajat ovat vastuussa yhtiölle kaikista niistä vahingoista, minkä he normaalin kulumisen lisäksi
lomarakennukselle tai sen irtaimistolle aiheuttavat.

KAUPPAHINNAT JA MUUT KULUT

Myyjä laskuttaa kauppahinnan kokonaisuudessaan kun 14 vrk:n peruuttamisaika on kulunut. Mikäli
kiinteistö on vielä rakentamisvaiheessa, maksaa ostaja varausmaksun, joka on 10%:a osakkeen hinnasta. Loppuosa kauppahinnasta tulee maksettavaksi kiinteistön valmistumisen yhteydessä, jolloin
myös hallintaoikeus siirtyy ostajalle.

VAIHTO- TAI JÄLLEENMYYNTIJÄRJESTELMÄÄN KUULUMINEN

Kohde ei kuulu mihinkään vaihto- tai jälleenmyyntijärjestelmään. Mikäli se myöhemmin tällaiseen
hakeutuu, on siihen liittyminen osakkaille täysin vapaaehtoista.

AIKAOSUUSOSAKKEEN OMISTAJAN ERITYISOIKEUDET

Nuoriskeskus Piispalan tarjoaa lomakylän viikko-osakkeen omistajille runsaasti tekemistä ja palveluita omistajahinnoin kaikkina vuodenaikoina.
Liikuntapalvelut
• liikuntasalien käyttö (-50 %/voimassa oleva perushinnasto)
• latujen, polku-urien ym. käyttö normaaleina käyttöaikoina veloituksetta (myös ns. ensilu
men latu)
• ohjatut liikuntapalvelut (-20 %/voimassa oleva perushinnasto)
Vesi- ja jääliikuntakeskus PiiSpan palvelut
• keilailu ja allasosasto Piispalan asiakkaiden majoittujahinnoin
• jäähalli; yleisöluisteluvuorot voimassa olevin hinnoin (2013: 2€/aik. ja 1€/lapset ja nuoret),
muu käyttö voimassa olevan leirityshinnan mukaisesti
• kuntosali (-50 %/voimassa oleva perushinnasto)
Muut tilat (-10% / voimassa oleva hinnasto)
• rantasauna + takkatupa
• perinnesauna + kalastajatorppa
• majoitus oman osakkeen hallintaoikeuden ulkopuolisella ajalla
Muut edut
• Vinkkipalkkio uuden osakkeenostajan löytämisestä 2%
• Takaisinlunastuslupaus: Öijännimen Loma Oy lupautuu lunastamaan aikaosuusosakkeen
takaisin viiden (5) vuoden kuluttua kaupanteosta. Hinta 90 %:a osakkeen alkuperäisestä
kauppahinnasta.

OSTAJAN PERUUTUSOIKEUS

Ostajalla on oikeus peruuttaa kauppa 14 päivän kuluessa siitä päivästä, jona molemmat osapuolet
ovat allekirjoittaneet kauppasopimuksen. Peruuttamisaikaa laskettaessa ei oteta lukuun sopimuksen allekirjoittamispäivää. Jos peruuttamisajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä,
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto taikka arkilauantai, kaupan saa peruuttaa ensimmäisenä
arkipäivänä sen jälkeen. Ostajan on ilmoitettava peruuttamisesta kirjallisesti kaupanteon yhteydessä saamallaan peruuttamislomakkeella. Lomake on lähetettävä annettuun osoitteeseen kirjattuna
kirjeenä. Peruuttamisesta saa ilmoittaa sillä kielellä, jolla sopimus on laadittu. Myyjä ei saa ottaa
vastaan kauppahintaa ennen kuin peruuttamisaika on kulunut.

						

						

LISÄTIEDOT JA YHTEYDENOTOT:

Sinisen tien Helmi Oy
Kurssitie 40, 43300 Kannonkoski
Kari Hietaharju
kari.hietaharju@piispala.fi
www.sinisentienhelmenlomat.fi

