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  .כל הנתונים המובאים במסמך זה הינם הערכה בלבד: הבהרה 

   :כלליאור ת

בלבד דקות נסיעה  2 -הבית ממוקם כ .)או כשני דונם –אייקר  0.4 - כ(בית פרטי  על מגרש די גדול 

  . ממחלף על הכביש המהיר וכן ממרכז קניות

  .115,000$ - כ  :כיום) ללא קרקע ופיתוח(בלבד עלות בניית המבנה 

 000261$, -נמכר הנכס ב ) לפני הבועה(  2200בשנת 

   ! $ 825,53 במחיר גולמי של מהבנק המוכר אנו רוכשים אותו 

  :)הנתונים ממאגרי המידע הממוחשבים של המחוז( נתונים ספציפיים

  .נכס על קרקע – single home family: סוג נכס

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

  .מכונית אחתג של 'גרא: חניית מכוניות

 sqft   1,517ח השמאות האחרון נמדדו "בדו.  sqft  1,440  -כ באתר המחוז רשומים  :מידות הנכס

נפלה טעות בהקלדת הנתונים לאתר  –לפי הערכתנו ). ג'שטח הבית ללא הגרא(כשטח המחיה 

  .והשטח הינו הגדול מבין השניים –האינטרנט של המחוז  

  .2002: שנת בנייה 
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  .כל הנתונים המובאים במסמך זה הינם הערכה בלבד: הבהרה 

  :  משוערים נתונים פיננסיים

לאחר תשלום עלויות  - נטו( 000130$, -מכירה ב במקרה של  תשואה מתוגד

 )ד"כגון עמלת ברוקר ועו מכירה

  

 מחושבות כרונולוגיתו מוערכותבעמוד 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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  .כל הנתונים המובאים במסמך זה הינם הערכה בלבד: הבהרה 

  :עיקרייםמרכיבי שיפוץ 

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

  מערכת המיזוג החלפת 

  מערכת החימום  החלפת

  כלוב ברזל למדחס המזגןהתקנת 

כגון , של חלקים חיצוניים כלוב ברזל למדחס החיצוני החלפת חלקי חיפוי חיצוני וצביעה 

  הקדמית המרפסת

  שלט רחוק+ חשמלי  אוטומטי' התקנת  פותח דלתות גראגרכישת ו

  ג'הגרא תיקון דלת

  התקנת מערכת אזעקה

  .החלפת מנעולים ואספקת סטי מפתחות חדשים

  אספקת מטף כיבוי אש

  השלמת חלק מהגדר בחצר/ תיקון 

  החלפת חלון

  עבודות חשמל

  עבודות אינסטלציה

  

  :  עיקריות בודות פניםע

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

    צביעת פנים של כל הבית

  עבודות גבס 

  דלתות בחדשות 6החלפת 

   בחדש שטיח מקיר אל קיר החלפת

  .רכישה והתקנת וילונות הצללה לכל החלונות+  כיוון חלונות והחלפת רשתות, החלפת חלון
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  .כל הנתונים המובאים במסמך זה הינם הערכה בלבד: הבהרה 

  בכל הבית מנעוליםהחלפת / התקנת

  הגגועליית  נקיון כללי של כל הבית

  

" ותמכיר"אין להתייחס ל -  ) הנתונים מאתר הרשמי של המחוז(מכירות עבר של הנכס הספציפי 

. אין להתייחס 2002בשנת $ 476,000 - גם למכירה ב. אלו הן רשימות  כינוס הנכסים  –האחרות 

  .47,600$שכנראה היה  זוהי כנראה טעות הקלדה של מחיר המגרש בלבד

  

  .825,35$אנו רוכשים אותו במחיר גולמי של  - $ 000126, - ב 2200 -הנכס נמכר ב

  מיקום הנכס ביחס למטרופולין 
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  .כל הנתונים המובאים במסמך זה הינם הערכה בלבד: הבהרה 

  עורק תחבורה ראשי – HIGHWAY 85דקות נסיעה בלבד משני מחלפים  על  2 - כהנכס ממוקם 

כמו כן בקרבת המחלף גם עסקים . דקות ממרכז קניות ומבית הספר התיכון האזורי  2 -וכן כ

  .קטנים רבים

  

   מיקום הבית בשכונה
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ניתן לראות את האגם ממש מאחורי הבית – בט עליוןמ
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בהמשך ניתן לראות מעט מפינת האוכל – הסלון

  

  ודלת הכניסהמבט מפינת האוכל אל הסלון 
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הרישמית פינת האוכל 

  

המטבח
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  חלק מחדר שינה הורים

  

  אמבטיה ו מקלחת - מקלחת הורים
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  חדר שינה נוסף
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  ניתן לראות חלק מתיקוני הגבס הנדרשים – חדר שינה שלישי

  

  קומה עליונה -מקחלת ושירותים משותפים 
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  ג'גראה
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  .במסמך זה הינם הערכה בלבדכל הנתונים המובאים : הבהרה 

  


