
 
 

מרוויחים רק אם המשקיע מרוויח  
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King Arthurs ct 1902 



הבהרה

.יקבע הכתוב בחוזה–בכל מקרה בו ישנה סתירה בין הכתוב במסמך זה ולבין החוזה 

–הכתוב כאן הינו הסבר כללי למהות ואופי ההשקעה עצמה ולנקודות שונות בחוזה 
.ויכול להיות שגוי או חסר באופן מהותי

בשום מקרה אין   .להבנת כל הסוגיות והסעיפים יש להסתמך על החוזה ועליו בלבד
.או חשבונאי מקצועי\משפטי ו, לראות במסמך זה תחליף כלשהוא לייעוץ כלכלי 

משפטיים וחשבונאיים לפני ביצוע  , על המשקיע לרכוש שירותי ייעוץ כלכליים משפטיים וחשבונאיים לפני ביצוע  , על המשקיע לרכוש שירותי ייעוץ כלכליים
. ההשקעה 

החוזה המשפטי –בכל מקרה בו תתגלה סתירה בין מסמך זה ולבין החוזה המשפטי 
.הוא שיקבע

ישנו סיכון להפסד  –כמו גם בהשקעה זו –ן "מודגש כי בכל השקעה בנדל
.חלק או אף כל סכום ההשקעה

.ע"מסמך זה אינו מהווה הצעה להשקעה בני
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1902 KING ARTHURS CT, MARIETTA,GA,30062
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מהות ההזדמנות
כללי      

.ובמחיר מצוין -נגישות מעולה , בעל בתי ספר טובים, טוב  באיזורבית פרטי –רכישת נכס        

.$ 116,211אנו רוכשים את הנכס במחיר גולמי של     
).  מאז ממוצע המחירים עלה(עבור הנכס הנכונה לחודש מאי $ 145,000ס "משמאות ע 20% -מחיר זה מגלם רכישה במחיר גולמי  הנמוך בכ      

באיזור ניות"הנדלהבנת ההתפתחויות        

הינה של בתים בסדרי גודל - 2012החל משנת , ל הבניה החדשה כ–זה  באיזור       
הבתים הקרובים ביותר לנכס  250המחיר הממוצע של . אלף דולר 600 - של כ       
.אלף דולר 380 -שהוצעו למכירה היה כ       
מצא מחסור חמורי–זה במחיר סביר  באיזורל מי שירצה לגור כ–לכן        מצא מחסור חמורי–זה במחיר סביר  באיזורל מי שירצה לגור כ–לכן       
.ה שצפוי לנכסים אלו להם ביקוש חזקמ–ל "בבתים בסדר גודל המחיר הנ      
.זה באיזורנחשקים   -בנכס שלנו  כמו–גורים בקומה אחת מ–בנוסף       
       
סך ההשקעה         
לאחר -$ 180,000 - ס של כ"סך ההשקעה יעמוד ע      

ובו הגדול כולל אלמנטים  שר – יסודישיפוץ ביצוע       
מערכת המיזוג, גון החלפת הגגכ–המעלים ערך       
.האמבטיות ועוד, החלפת המטבח, מערכת החימום      

”As new"בשיפוץ אנו מביאים את הבית למצב של  
    

מסך  10% -סך השקעה זה יהיה נמוך בכ     
העלות הנדרשת  ( Replacement Cost -ה     
המוערכת) פיתוח ובניית המבנה, לרכישת המגרש     

.200,000$ -בכ     
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הנכס ממוקם דקות נסיעה ספורות  
ך ראשית במחוז  דר – Roswell Rdמ 

cobb  אשר בה מרכזי מסחר ובילוי
.רבים
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המוביל  –cobbהנכס ממוקם במחוז 
ובעל  , באיכות בתי הספר במטרופולין 

כולל –גישה נוחה לדרכים ראשיות 
highway 75



תחזית פיננסית משוערת
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תחזית פיננסית משוערת

נטו $ 260,000 -הנתונים בהערכת מכירה ב

נא לשים לב
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ראה טבלה עמוד קודם



מרכיבי שיפוץ עיקריים
.החלפת מערכת החימום•
.החלפת מערכת המיזוג•
.שנה 25 - החלפת הגג בחדש עם אחריות ל•
.החלפת המטבח•
.החלפת חדרי האמבטיה•
.בניית חדשים באיזור הכניסה והמטבח ליצירת חלל פתוח מודרני+ הורדת קירות •
).מדיח מקרר ומיקרוגל, תנור(החלפת כל מכשירי החשמל בחדשים • ).מדיח מקרר ומיקרוגל, תנור(החלפת כל מכשירי החשמל בחדשים •
.התקנת מערכת למניעת עובש במרתף•
.תוספת+ תיקון הדק האחורי •
.התקנת שתי דלתות חיצוניות•
.נורות+ החלפת כל מאווררי התקרה•
).כולל עבודות גבס כנדרש(צביעת פנים •
.צביעת חוץ•
.החלפת שטיח מקיר אל קיר בכל הבית•
.בכל הבית vynlהחלפת ריצוף •
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המטבח יוחלף 
בשלמותו



הסלון
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חדרי האמבטיה
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המרתף+ מערכות 
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:התקשר ל - לפרטים נוספים 

אנא בקר בעמוד הנכס באתר  -לסרטוני וידאו  של הנכס והשכונה 

1664http://www.atlinvestors.co.il/?p=
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      0438933105 –צביקה לוי 
zvikaatl@gmail.com

:התקשר ל - לפרטים נוספים 


