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8103 Fieldstream Way, Douglasville GA 30134   
 הערכה בלבד ומסמך זה הינ תוכןכל : הבהרה 
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 כל תוכן מסמך זה הינו הערכה בלבד: הבהרה 

 

  : אור כללית

  

 כתובת מלאה:

 

8103 Fieldstream Way, Douglasville GA 30134   

, )  יתרון עקב חסרון יחסי בבתים מסוג זה באיזור(בקומה אחת ,  בית פרטי על קרקע
.המהווה יתרון–כיכר בסוף הרחוב הממוקם בכניסה ל  

גישה מעולה לדאון טאון  – 20ממחלף על כביש מהיר בלבד דקות נסיעה  2 - הבית ממוקם כ
  .ח האיזורי"מרכזי קניות ולביה, כמו כן הבית קרוב מאוד לשלושה בתי ספר .   ועודת "שדה, 

  .) sqft -ל $ 75לפי ( .$ 80,000 - כ  :כיום) ללא קרקע ופיתוח(בלבד עלות בניית המבנה 

  . בלבד" בלוקים"מעלות ה %60 -כ –  sqft -ל$ 64 -סך ההשקעה יגלם עלות של כ

  

  

  :)הנתונים ממאגרי המידע הממוחשבים של המחוז( נתונים ספציפיים

  

  .על קרקע בית פרטי : סוג נכס

  

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

  

   .  parking pad+ של מכונית אחת ' גראג : חניית מכוניות

  

  . sqft 1,062 - כ באתר המחוז רשומים :מידות הנכס

  

  .1990:שנת בנייה 
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  כל תוכן מסמך זה הינו הערכה בלבד: הבהרה 

לאחר תשלום עלויות  -נטו( 000100,$ -מכירה ב  במקרה של תשואה מתוגד

  )ד"כגון עמלת ברוקר ועו מכירה

  

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

שולם תשלום לחברת הניהול עבור מציאת ש ולאחרר הרגע בו נכנס דיי לאחרמ כרונולוגית
  .)הדייר

 
  כל תוכן מסמך זה הינו הערכה בלבד: הבהרה 
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  כל תוכן מסמך זה הינו הערכה בלבד: הבהרה 

  :שיפוץ עיקריים מרכיבי

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  לצפייה יועברו למשקיע כל החשבוניות,לבקשת המשקיע עם סיום העבודות.צפויים
  .שקיפות

  : עיקריות ותשתית עבודות חוץ

  .בחדש )shingles(החלפת הגג 

  .קו חשמלו 'מנוע פתיחת דלת גראגוהתקנת רכישת .חדשה 'והתקנת דלת גראגרכישת 

  .איטום +ברז מטבח חדש והתקנתורכישת  .מערכת האינסטלציהבנים תיקו

  .מערכת המיזוגתיקון 

  .מרזביםהחלפת 

  .חיפוי חיצוני במספר איזוריםתיקון 

  .דלת ההזזה בחדשההחלפת 

  .גדר עץיקון ת

  .בקיטור של חוץ הביתשטיפה 

  .חלקים מחיפוי חיצוניצביעת 

  .עבודות חשמל

  .מפתחות חדשים ם שלהחלפת מנעולים ואספקת סטי

  :  עיקריות בודות פניםע

  . כולל הובלה והתקנה –חשמל המכשירי כל רכישת 

  .תקרהכולל  –צביעת  פנים של כל הבית 

  .ארונות המטבחצביעת 

   .vynleוריצוף  שטיח מקיר אל קיר התקנת/ החלפת 

  .ואיטום ארונות המטבחתיקון 
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  כל תוכן מסמך זה הינו הערכה בלבד: הבהרה 

  .פגומות/והתקנת דלתות חסרות רכישת 

  .החלפת כל תריסי ההצללה בכל הבית

  .החלפת אביזרים סניטריים, טיפול בארונות האמבטיות 

  .נקיון כללי ,  היכן שחסר – והתקנת וילונות הצללה  רשתות בחלונות התקנת

  .בגוף הטבלהלשים לב להערות נא .הספציפי הביתמכירות עבר של 

  

  !  103,000$ -אושרה משכנתא של כ 2008בשנת  – הסטוריית משכנתאות שנלקחו על הבית
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בהתחשב במיוחד  –לראות שאנו קונים במחיר אטרקטיבי יתן נ .מכירות בתים דומים בסביבה
 .במיקום

  

  

  



ATL INVESTORS, LLC – Real Estate Investments & Development                                                     

2050 Roswell Rd., Marietta, GA 30062 

 

7 

 

  כל תוכן מסמך זה הינו הערכה בלבד: הבהרה 

  ביחס למטרופולין הביתום מיק

 

   ח האיזורי"בקרבת מספר מרכזי קניות ומביממוקם  ביתה
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  הינו הערכה בלבדכל תוכן מסמך זה : הבהרה 

   הבשכונ הביתמיקום 

  

  

  

  מבט עליון

  

  צביעה מחדש,תבוצע החלפת שטיח מקיר אל קיר –הסלון 
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  כל תוכן מסמך זה הינו הערכה בלבד: הבהרה 

לראות את תיקוני הריצוץ הדרושים בצד שמאל ואת הצורך ניתן  – מבט מן הסלון – המטבח
  בצביעה

  

  

   המטבח ארונות צבע את חדש וננאנו 
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  כל תוכן מסמך זה הינו הערכה בלבד: הבהרה 
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  כל תוכן מסמך זה הינו הערכה בלבד: הבהרה 

  

האוכלחדר 
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  כל תוכן מסמך זה הינו הערכה בלבד: הבהרה 

  תיקוני גבס וצבע,החלפת שטיח -   חדר שינה הורים

  

    מקלחת ושירותים הורים
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  כל תוכן מסמך זה הינו הערכה בלבד: הבהרה 

מוי השיש ונצבע את כל הארונותנצפה מחדש את המשטח דונו א

  

נתקין דלת הזזה חדשהאנו  – חדר ההורים  - קיר ארון 
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  כל תוכן מסמך זה הינו הערכה בלבד: הבהרה 

   שני שינהדר ח

  

  ייראה כחדש לאחר השיפוץ -  שלישישינה חדר 

  

עקב ניתוק מתשתיות החשמל התמונה חשוכה מדי  -    חדרי ילדים –שירותים ומקלחת  •
  להביט בסרט הוידאונא  –
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  הינו הערכה בלבדכל תוכן מסמך זה : הבהרה 

  מבט חיצוני  -שתוחלף 'הגראגדלת 

  

  פנימיומבט 
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  הינו הערכה בלבדכל תוכן מסמך זה : הבהרה 

  בתשתית הגגנדרשים תיקונים 

  

  גג פגומים חלקי 
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  כל תוכן מסמך זה הינו הערכה בלבד: הבהרה 

  

  ומרחק גדול משכנים בחצר האחוריתפרטיות 
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  כל תוכן מסמך זה הינו הערכה בלבד: הבהרה 

  

  

 zvikaatl@gmail.com     0504389331 –צביקה 


