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  הערכה בלבד ובמסמך זה הינ צגהמוכל : הבהרה 

  

   :כלליאור ת

4416 Sherrel Ct Austell, GA 30106:                  כתובת מלאה  

  

ועם ) ללא תנועת מכוניות – הכיכר בסוף רחוב ללא מוצא( cul de suc   - ב,  ובעל מרתףבית פרטי  

  .מרכזי קניותמספר ודי האיזורי ולס היס"כס קרוב מאד לבינה –כן כמו  .מרפסת קדמית גדולה

  )sqftל $ 80לפי ( .$ 110,000 - כ  :כיום) ללא קרקע ופיתוח(בלבד עלות בניית המבנה 

  0,00011$ -כנמכר הנכס ב ) יותרעלויות הבנייה היו זולות ( 2001בשנת 

   ! $ 05,042 במחיר גולמי של מהבנק המוכר אנו רוכשים אותו 

במידה ולוקחים בחשבון גם את , למעשה פחות (  sqft -ל$ 35 -סך ההשקעה יגלם עלות של כ

  .בלבד"  בלוקים"המעלות הבנייה של  פחות מחצי  ) והמרתף ג'שטח הגרא

  

  :)הנתונים ממאגרי המידע הממוחשבים של המחוז( נתונים ספציפיים

  .נכס על קרקע – single home family: סוג נכס

  

  .0 – חצאי חדרי אמבטיה . 2 –חדרי אמבטיה מלאים   3 : חדרי שינה:  חדרי שינה ואמבטיה

  

  .שתי מכוניותג של 'גרא: חניית מכוניות

  

מדובר על ( .גדול יותר כנראהשטחו  –בפועל  . sqft  1,434  -כ באתר המחוז רשומים  :מידות הנכס

   ). וללא המרתף ג'ללא הגרא - בלבד שטח הבית 

  .1990: שנת בנייה 
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  הערכה בלבד ובמסמך זה הינ צגהמוכל : הבהרה 

  :  משוערים נתונים פיננסיים

 לאחר תשלום עלויות מכירה -נטו( 105,000$-מכירה ב במקרה של  תשואה מתוגד

  )ד"כגון עמלת ברוקר ועו

  

 מחושבות כרונולוגיתו מוערכות בעמוד זה כל התשואות*(תשואה מהשכרה הערכתפירוט 

ד ראשון לחברת הניהול עבור מציאת "שולם תשלום שכר ולאחר שלאחר הרגע בו נכנס דיימ

  ).הדייר
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  הערכה בלבד ובמסמך זה הינ צגהמוכל : הבהרה 

  :מרכיבי שיפוץ עיקריים

תועבר היתרה לחשבון ה  –במקרה שעלויות השיפוץ יהיו נמוכות יותר . מוערכותעלויות השיפוץ *

LLC ישנה אפשרות שעלויות השיפוץ תהיה גם גבוהות יותר עקב אלמנטים בלתי  .של המשקיע

  .למטרת שקיפות לצפייה ם העבודות יועברו למשקיע כל החשבוניותועם סי .צפויים

  : עיקריות ותשתית עבודות חוץ

  החלפת מערכת המיזוג

  .רכישת והתקנת כלוב ברזל חיצוני למדחס

  החלפת מערכת החימום

  )בעיקר מתחת לרצפה( מצנרת הביתנרחבים החלפת חלקים 

  כולל קירות מרתף –צביעת כל הבית מבחוץ 

  כולל יצקות בטון נדרשות,  תיקון הדק הקדמי וצביעתו

  בעיקר באיזור הארובה –החלפת חלקי חיפוי חיצוני 

  ג'שלטים לדלתות הגרא 2רכישת 

  החלפת כיור וברז, שיפוץ משטח דמוי שיש במטבח 

  עבודות חשמל

  עבודות אינסטלציה

  .החלפת מנעולים ואספקת סטי מפתחות חדשים

  אספקת מטף כיבוי אש

  

  :  עיקריות בודות פניםע

  כולל הובלה והתקנה , גז ותנור , מקרר –רכישת מכשירי חשמל 

  טיפול בכל סוגיות המטבח 

   כולל של פסי העץ לאורך כל הבית – צביעת פנים של כל הבית

  בחדש  vynlהחלפת ריצוף , החלפת שטיח מקיר אל קיר בחדש 

  דלת פנימיתהחלפת 

  החלפת חלון 
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  הערכה בלבד ובמסמך זה הינ צגהמוכל : הבהרה 

  

  

  אביזרי אמבטיה שוניםהחלפת 

  בחלונותהחלפת כל הרשתות והתקנת וילונות הצללה 

  החלפת מנעולים בכל הבית/התקנת 

  והמרתף,  נקיון כללי של כל הבית ועליית הגג

  

  

  

שתי ה אין להתייחס ל -   )הנתונים מאתר הרשמי של המחוז(מכירות עבר של הנכס הספציפי 

  . אלו הן רשימות  כינוס הנכסים  – ראשונותה" ותמכיר"

  

  0,00011$ -נמכר הנכס בכ)  יותרעלויות הבנייה היו זולות (  2001בשנת 

   ! $ 050,42במחיר גולמי של  אנו רוכשים אותו מהבנק המוכר 
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  הערכה בלבד ובמסמך זה הינ צגהמוכל : הבהרה 

  מיקום הנכס ביחס למטרופולין

  

  

ס יסודי איזורי"וכן בי, רקים הנכס מרכזי קניות ופאבקרבת 

  



ATL INVESTORS, LLC – Real Estate Investments & Development                                                     

2050 Roswell Rd., Marietta, GA 30062 

 

8 

 

  הערכה בלבד ובמסמך זה הינ צגהמוכל : הבהרה 

וכן ,  יתרון מיקום –הכיכר בסוף הרחוב  – CUL DE SUCלראות שב ניתן  –הנכס בשכונה מיקום 

  ס היסודי האיזורי"את בי

  

  יתרון מיקום –הכיכר בסוף הרחוב  – cul de sucניתן לראות שהבית ב  -מבט עליון 

  



ATL INVESTORS, LLC – Real Estate Investments & Development                                                     

2050 Roswell Rd., Marietta, GA 30062 

 

9 

 

  הערכה בלבד ובמסמך זה הינ צגהמוכל : הבהרה 

מהדק בכניסהחלק 

  

לסלוןכניסה 
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  הערכה בלבד ובמסמך זה הינ צגהמוכל : הבהרה 

המטבח
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הצמודה למטבח האוכלפינת 

  

  למייבש ומכונת כביסהמקום 
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  לראות את הדלת המובילה למקלחתניתן  – החדריםאחד 

  

  נוסףחדר 
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לראות את המקלחת הצמודהניתן  – שינה הוריםר חד

  

  

  

  

  

  

  

  בעמוד הבאהתמונות המשך 
  

  

  

  

  

  



ATL INVESTORS, LLC – Real Estate Investments & Development                                                     

2050 Roswell Rd., Marietta, GA 30062 

 

14 

 

   אמבטיה+ מקלחת  – מקלחת הורים

  

המשרתת את החדרים האחריםמקלחת 
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  מכוניות 2 של  'גרארג

  

מחלל המרתףחלק 
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