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  כל המוצג במסמך זה הינו הערכה בלבד: הבהרה 

   :כלליאור ת

 Town home   ב!  ובמיקום מעולה !! מצוייןבאיזור - roswell –  מבחינה אחת הערים החזקות

דקות נסיעה ממחלף על   2וממש  ) דקות נסיעה 5עד ( מרכזי קניות 6ליד ,  אקונומית -סוציו

Highway 400 . במתחם בריכת שחייה ומרגש ספורט.  

מה  – town homeנדיר מאוד לראות חניה מקורה ב . זה יש חניה מקורה townhomeל  –כמו כן 

  . שמוסיף לאטרקטיביות שלו

  .93,000$ - כ :כיום) ללא קרקע ופיתוח(בלבד עלות בניית המבנה 

   .$ 108,335 -ב  2002הבית נמכר בשנת 

  ).!יש לזכור שאז גם עלויות הבניה היו זולות יותר (

  ! . 001,53$  - כבמחיר גולמי של מהבנק המוכר אנו רוכשים אותו 

  

  

  

  :)הנתונים ממאגרי המידע הממוחשבים של המחוז( נתונים ספציפיים

  .יחידות 6של  בבניין. ) כל נכס הינו על קרקע ובעל חנייה משלו( Town home: סוג נכס

שירותים (חצאי חדרי שירותים  .2 –חדרי אמבטיה מלאים. 2: חדרי שינה :  חדרי שינה ואמבטיה

  .1 –) בלבד

   .שתי מכוניותשל ומקורה פתוח ' גראג:  חניית מכוניות

  .)נתון רשמי מהמחוז(. sqft  1,240  -כ :מידות הנכס

  1983: שנת בנייה 

HOA –  חוסכים עלויות טיפולי  –תמורת תשלום זה . 150$בנכס זה ישנו תשלום ועד בית חודשי בסך

  .בחודש 75$ - ששוויים הינו כ –וגינון , טרמיטים
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  הערכה בלבד ובמסמך זה הינ המוצג: הבהרה 

    :משוערים נתונים פיננסיים

  )לאחר תשלום עלויות מכירה -נטו( 00010$1, -מכירה ב מתוגד

  

 .נתונים אלו הינם הערכה בלבד •

תשואה מהשכרה הערכתפירוט 

  

ד "מחושבות כרונולוגית לאחר הרגע בו נכנס דייר ושולם תשלום שכ בעמוד זה כל התשואות*(

  ).ראשון לחברת הניהול עבור מציאת הדייר
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  כל המוצג במסמך זה הינו הערכה בלבד: הבהרה 

  )המחוז הרשמיהנתונים מאתר ( הנכס הספציפי -מכירות עבר 

 -נמכר הנכס ב) שנה 30 -לפני כ( 2198בשנת .  108,335$ -נמכר הנכס ב 2002בשנת 

  !.מאז עלות הבנייה עלתה באופן משמעותי.  58,500$

  001,35$ אנו קונים אותו היום במחיר גולמי של

  

,  49,000: מכירות ממש בשכונה 3ניתן לראות . מייל 2ברדיוס של  –מכירות עבר 

בבירור הרבה )35,100$ -ב(הקנייה שלנו . )נכס אחר שלנו בשכונה(000,37 -ו 46,000

  .מתחת לממוצע המכירות בשכונה ובאיזור בשנה האחרונה
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  כל המוצג במסמך זה הינו הערכה בלבד: הבהרה   

  :מרכיבי שיפוץ עיקריים

עם . של המשקיע LLCתועבר היתרה לחשבון ה  –במקרה שעלויות השיפוץ יהיו נמוכות יותר *

  .למטרת שקיפות לצפייה סיום העבודות יועברו למשקיע כל החשבוניות

  

  : עיקריות ותשתית עבודות חוץ

  החלפת מערכת מיזוג

  החלפת מערכת חימום

  החלפת דוד מים חמים

  )כ שיש"בארץ זה בד –משטח העבודה ( counter topsהחלפת דלתות ו  –חידוש מטבח 

  בחדשההחלפת חלק מתקרת הסלון 

  .החלפת מנעולים ואספקת סטי מפתחות חדשים

  .אספקת מטף כיבוי אש

  

  :  עיקריות בודות פניםע

  כולל תקרה  –צביעת פנים של כל הבית 

  עבודות גבס 

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

  בחדש שטיח מקיר אל קיר החלפת

  החלפת הריצוף במטבח בחדש

  .החלפת צירים במידת הצורך. הדלתות והצירים לסגירה חלקהכיוון כל 

  .התקנת  מעצורי דלת

  . נקיון כללי של כל הבית

  

  



ATL INVESTORS, LLC – Real Estate Investments & Development                                                     

2050 Roswell Rd., Marietta, GA 30062 

 

7 

 

 טרופוליןרכז הממיקום הנכס ביחס למ

  

 5בטווח של עד ) מוקפים בעיגולים( מרכזי קניות 6- ניתן לראות את הקירבה ל –מפת אזור הנכס 

.  highway 400מחלף על דקות מ 2 -הנכס ממוקם כ –כמו כן  . דקות נסיעה
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 מיקום הנכס בשכונה

  

  גג –מבט עליון 
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  הפינתי - הנכס שלנו  –הבניין 

  

המטבח נמצא . דלת היציאה לחנייה האחוריתאזור פינת האוכל ומרחוק  –מבט מדלת הכניסה 

בחלק הימני של התמונה –ניתן לראות את קצה האח בסלון . מאחורי הקיר
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מבט מאזור המטבח אל הסלון ודלת הכניסה -" תמונה הפוכה"

  

  המטבח
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  אזור פינת האוכל הצמודה למטבח

  

  

  .שמנת/לאחר השיפוץ הכל יהיה צבוע לבן –מדרגות למעלה 
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   אחד החדרים

  

  דר נוסףח
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 1 חדר מקלחת ושירותים

  

  

  

  

  

  שיוף וצביעה מחדש, והקיר יעבור שכפטל, יוסר   wall paperכל ה  – 2למקלחת ושירותים חדר 
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ניתן לראות את מקום המייבש ומכונת הכביסה –השירותים בקומה התחתונה 

  

  יוחלף בחדש –דוד המים 
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  מבטים חיצוניים –ושוב 

  

  

  

  כל המוצג במסמך זה הינו הערכה בלבד: הבהרה 

  

  


