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 כל תוכן מסמך זה הינו הערכה בלבד: הבהרה 

  : אור כללית

2340 Buck Drive, Marietta, GA 30062  

 בית פרטי על קרקע  במיקום  מ ע ו ל ה !

בין הטובים , חוזבו הילדים הולכים לבית הספר הנחשב השני בטיבו במ הבית ממוקם באיזור
. !ב"בכל ארההטובים   150 -וב – במדינה כולה   

עלו ראשונים בכל המטרופולין הבתים אשר היסטורית  הזה  Schooll discreet  -שב  יש להבין
.כך צפוי להיות עם בית זה. ישר כשהשוק עשה את פניית הפרסה שלו כלפי מעלה –   

. בתים דומים באותו איזור בית הספראנו רוכשים את הבית בבירור מתחת למחיר השוק ל  

 רוצה –אטלנטה  למטרופוליןכל מי שעושה רילוקיישן  . Pope HS districtשם איזור בית הספר  
השניים הטובים ביותר במחוז שייך לאחד מ הבית –מעולה ספר  - לגור בבית באיזור בית 

  .ומהטובים במדינה

 -או כ, מטרים אווירית  200 - ק של כמרח, הבית ממוקם בדיוק בים בית הספר היסודי לתיכון 
 –יתרון המהווה  –בית ברחוב ללא מוצא ה .התיכון / דקות נסיעה מבית הספר היסודי 3

.תנועת מכוניותפחות   

 באיזור זה מחסור בבתים להשכרה – אנו צופים ביקוש חזק מאוד לשכירת הבית.

וחצר מגודרת , ובעל מרתף , ) פחות תנועת מכוניות –יתרון (הבית בקצה הרחוב , בנוסך 
 –כפול ' וכן גראג, בה עצים גדולים המצלים על כל החצר ) $ כמה אלפי שווי של ( גדולה 

.יתרון בקרב אוכלוסייה ממעמד סוציו אקונומי גבוה –ית אשר הכניסה אליו מצד הב  

כאשר לשם sqft - $ 80לפי ( .$ 167,300 - כ  :כיום) ללא קרקע ופיתוח(בלבד  לות בניית המבנהע
התחשבות בעלות המגרש  ללאכן ווהמרתף ' גמתייחסים לעלות בניית שטח הגרא לאשמרנות 
  .)"חינם" םנקבל  -  כלומר -והפיתוח 

במידה , למעשה פחות (  sqft - ל$ 82 - יגלם עלות של כ - כולל השיפוץ המאסיבי  –סך ההשקעה 
  . )והמרתף  ג'ולוקחים בחשבון גם את שטח הגרא

  :)הנתונים ממאגרי המידע הממוחשבים של המחוז( נתונים ספציפיים

  .נכס על קרקע – single home family: סוג נכס

כרגע לא משמש  -ישנו עוד חדר פוטנציאלי בקומה התחתונה( 3: חדרי שינה:  חדרי שינה ואמבטיה

 . 2 –חדרי אמבטיה מלאים  ) לאורחים - נוסף או כחדר שינה , לשמש כמשרדשינה אך יכול  כחדר
  .שתי מכוניותג של 'גרא: חניית מכוניות .כן  -:  מרתף . 1  - חצאי חדרי אמבטיה

וללא  ג'ללא הגרא -  בלבדמדובר על שטח הבית (. sqft  2,092  באתר המחוז רשומים  :מידות הנכס
  . sqft  300 -קיים מרתף בשטח של כ, בנוסף ).המרתף

  1975: שנת בנייה 
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  כל תוכן מסמך זה הינו הערכה בלבד: הבהרה 

  :  משוערים נתונים פיננסיים

לאחר תשלום עלויות  - נטו( 000270,$ -מכירה ב במקרה של  תשואה מתוגד
  )ד"כגון עמלת ברוקר ועו מכירה

  

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

  .)שולם תשלום לחברת הניהול עבור מציאת הדיירש ולאחרר הרגע בו נכנס דיי לאחרמ

  

  כל תוכן מסמך זה הינו הערכה בלבד: הבהרה 
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  כל תוכן מסמך זה הינו הערכה בלבד: 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 עם סיום העבודות יועברו למשקיע כל החשבוניות. צפויים

  : עיקריות ותשתית עבודות חוץ

  .שנה 30 - בגג העמיד כ) shingles(החלפת הגג 

  .כלובי ברזל למדחס החיצוני+  מיזוג חדשהרכישת מערכת 

  .רכישת מערכת חימום חדשה

  .רכישת והתקנת דוד מים חדש

  .בחדשות ג'דלתות הגרא 2החלפת 

  .םשלט רחוק והתקנת+ חשמלי ' פותח דלתות גראגמנועי  2רכישת 

  .צביעת חוץ של כל הבית

  .ממנהוהחלפת חלקים תיקון . ההיקפית מסביב לחצר הגדרחלקים מצביעה של 

  .סתימת חור קיים –חיסול קן צרעות בארובה 

  .עבודות חשמל

  .)כולל השלמת הצנרת החסרה במרתף( עבודות אינסטלציה

  .שטיפת הבית בקיטור מבחוץ

  .מפתחות חדשים ם שלהחלפת מנעולים ואספקת סטי

  .אספקת מטף כיבוי אש

  

  :  עיקריות בודות פניםע

  .פינוי מקרר קיים.  כולל הובלה והתקנהמדיח , תנור וגז, מקרר –חשמל המכשירי כל רכישת 

   .בכל הבית בשטיח מאיכות טובה מאוד שטיח מקיר אל קירהחלפת 

  .החלפת פרקט במטבח לקרמיקה

  . vynlהחלפת כל האיזורים בהם ריצוף 

  .צביעת פנים של כל הבית
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  כל תוכן מסמך זה הינו הערכה בלבד: הבהרה 

  

  .תיקונים וצביעה מחדש,פינוי מדפים בחדר אוכל רשמי  .עבודות גבס ותיקון תקרה במטבח

  .החלפת ידיות מטבח, לחדש החלפת משטח דמוי שיש, צביעת ארונות מטבח 

  .החלפת חלקים מאביזרי האמבטיות

  . היכן שחסר – והתקנת וילונות הצללה  רשתות בחלונות התקנת

  .החלפת מנעולים בכל הבית/התקנת 

  .כללי של כל הבית ועליית הגג כולל פינוי מרזבים נקיון

  

  

  134,000$אנו רוכשים אותו במחיר גולמי של  .הספציפי  הביתמכירות עבר של 
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  כל תוכן מסמך זה הינו הערכה בלבד: הבהרה 

ניתן לראות שאנו מתחת  . באיזור)  %15 - + גודל ושנת בנייה(מכירות בתים דומים 
  . )134,000$ –מחיר הרכישה הגולמי שלנו ( לקצה התחתון של המחירים

ל $ 64אנו רוכשים לפי  – sqftניתן לראות את ההנחה בצורה טובה יותר דרך המחיר ל 
sqft  , ל$ 96כאשר ממוצע הרכישות באיזור הינו - sqft  .אנו נהיה  -אפילו לאחר השיפוץ
  .בלבד sqftל $ 82 -ב

  ביחס למטרופולין הביתום מיק
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  כל תוכן מסמך זה הינו הערכה בלבד: הבהרה 

  ומארבעה מרכזי קניות  מבתי הספר הנחשביםדקות ממוקם מספר  ביתה

  

ס התיכון מעט שמאלה מגבול "ביה. ס היסודי מימן"ניתן לראות את ביה – הבשכונ הביתמיקום 
  התמונה

  

  



ATL INVESTORS, LLC – Real Estate Investments & Development                                                     

2050 Roswell Rd., Marietta, GA 30062 

 

9 

 

  כל תוכן מסמך זה הינו הערכה בלבד: הבהרה 

הסלון 

  

צמוד למטבח –האוכל חדר  
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  כל תוכן מסמך זה הינו הערכה בלבד: הבהרה 

. הישר מן המטבח –ניתן לראות את היציאה אל הדק האחורי  – מחדר האוכל אל המטבחמבט 
הדק או לגישה טובה לחצר האחוריתלארוחות על  מצויין

  

  



ATL INVESTORS, LLC – Real Estate Investments & Development                                                     

2050 Roswell Rd., Marietta, GA 30062 

 

11 

 

 כל תוכן מסמך זה הינו הערכה בלבד: הבהרה 

בקרמיקה תוחלף  -במטבח  הרצפה

  

חדר שינה או כ, יכול לשמש כמשרד ביתי מרווח זה חדר . בקומת הקרקע - גדול מאוד נוסף חדר 
.עבודות גבס וצבע, אביזרי התאורה יוחלפו בחדשים, יוסרהארון . לאורחים )רביעי(נוסף 
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תחתונהקומה  –שירותים חדר 
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 חדר שינה הורים

  

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

   שני שינהדר ח

  

 שלישישינה חדר 
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  כל תוכן מסמך זה הינו הערכה בלבד: הבהרה 

חדרי ילדים –שירותים ומקלחת 
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  כל תוכן מסמך זה הינו הערכה בלבד: הבהרה 

  

  המרתף
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  הבית מנותק מזרם החשמלכרגע מכיוון שהתמונה מעט חשוכה  – 'גראגה
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  כל תוכן מסמך זה הינו הערכה בלבד: הבהרה 

  

  

  

  

  


