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8147 Mountain Pass Riverdale, GA 30274  
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  הערכה בלבד ומסמך זה הינ תוכןכל : הבהרה 

  

  

  

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

  

  : אור כללית

  
הממוקם בסמוך מאוד לבתי הספר היסודי , בית פרטי על קרקע הזדמנות השקעה אטרקטיבית ב

בתים בלבד  4 - כמו כן הבית כ. מרכזי קניות 4 –ובקירבה ל ) דקות הליכה 6 -כ(והתיכון האיזוריים 
  ).פחות תנועת מכוניות(מקצה רחוב ללא מוצא 

מטבח משודרג מאוד יחסית בעל ו) מהווה יתרון -יחסית נדיר לסביבה(קומה אחת הבית משתרע על 
   .להשכרהלבתים 

, גודל הבית , מיקום מבחינת  –כ בתים בקומה אחת נמכרים במחיר גבוה יותר מבית מקביל"דב
  .ד מאשר בית בשתי קומות"סגנונו וכ

החלפת , מערכת מיזוג חדשה, גג חדש כולל  –במצב חדש הבית יהיה  –לאחר סיום שיפוץ מאסיבי 
  .צבע פנימי ועוד, כל השטיחים והתקנת קרמיקה בחלקים מסוימים

  .) sqft - ל $ 75לפי ( .107,000$ - כ  :כיום) ללא קרקע ופיתוח(בלבד עלות בניית המבנה 

  . בלבד" בלוקים"מעלות ה %55 -כ –  sqft -ל$ 42 -סך ההשקעה יגלם עלות של כ 

  . 1998בשנת כבית חדש $ 92,000 -ובכ 2004בשנת $ 134,000 -כהנכס נמכר ב

  

  :)הנתונים ממאגרי המידע הממוחשבים של המחוז( נתונים ספציפיים

  .על קרקעבית פרטי : סוג נכס

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

  .של שתי מכוניות' גראג : חניית מכוניות

 ).לשטח זה בתוספתהינו ' שטח הגראג(.   Sqft  1,430   - כ באתר המחוז רשומים :ידות הנכסמ 

  .1998: שנת בנייה 
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  כל תוכן מסמך זה הינו הערכה בלבד: הבהרה 

 לאחר תשלום עלויות -נטו( 000511,$ -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 מציאתש ולאחרר הרגע בו נכנס דיי לאחרמ כרונולוגית

  .)הראשון הדייר 

  כל תוכן מסמך זה הינו הערכה בלבד: הבהרה 

כאלמנט  שמרנות 
בחישוב התשואה 

 11מחשיבים רק 
חודשי שכירות 

 בשנה

אלמנט שמרנות 
$ 1,000  - כ נוסף 
 לשנה אחזקה

עלויות מעבר ל(
 )המשוערות ביטוחה
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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 אפשרות שעלויות השיפוץ תהיה גם גבוהות יותר עקב אלמנטים בלתי  קיימת .של המשקיע

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

  

  : עיקריות ותשתית עבודות חוץ

. שנה בלבד 15 - אך הינו גג שאורך חייו כ, הגג במצב סביר כעת ( .בחדש) shingles(החלפת הגג 

שדרוג . שנה 30 -יו כנחליף בגג שאורך חיאנו . ביטוח דורשות להחליף גגות כאלו כתנאי לביטוח הנכס חברות

  .)זה מעלה ערך הנכס מיידית

  .התקנת כלוב ברזל  למדחס החיצוני+  החלפת המזגן

  .אביזרי אמבטיההחלפת 

  .התקנת קרמיקה בחלקים רלוונטיים בבית

  .דלתות פנימיות 2החלפת ,  החלפת דלת כניסה

  .כלליות ובחדר אמבטיה אינסטלציהעבודות 

  .התקנת מאווררי תקרה חדשים

  .דלתות ומרפסת אחורית  –צביעה חיצונית 

  :  עיקריות בודות פניםע

  .גז ותנור אפייה, מדיח, מקרר –והתקנתם הובלתם , רכישת כל מכשירי החשמל 

  .כולל תיקוני גבס –צביעת פנים של כל הבית 

  .החלפת חלק מהאביזרים הסניטריים

  .החלפת כל השטיח מקיר אל קיר

  .vynlהחלפת ריצוץ 

  .התקנת קרמיקה במטבח

  .כולל פינוי מרזבים נקיון כללי של כל הבית ועליית הגג
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  הערכה בלבדכל תוכן מסמך זה הינו : הבהרה 

 - הנכס נמכר בכ .)  הנתונים מאתר הרשמי של המחוז(הספציפי  הביתמכירות עבר של 
.1998בשנת $ 92,000 -וכחדש בכ 2004בשנת $ 000341,

  

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

פחות תנועת (בתים בלבד מקצה רחוב ללא מוצא  4 - כמו כן הבית כ. מרכזי קניות 4 –ובקירבה ל 
).מכוניות

  

קו ' מ 200 - כ -  האיזוריים ) מסומנים(ממוקם בסמוך מאוד לבתי הספר היסודי והתיכון הבית 
  אווירי
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  כל תוכן מסמך זה הינו הערכה בלבד: הבהרה 

  

הסלון
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  הינו הערכה בלבדכל תוכן מסמך זה : הבהרה 

מעבר למטבח . במטבח שדרוגים משמעותיים כגון דלתות עץ איכותיות ושיש איכותי – המטבח
  ניתן לראות את חדר האוכל הצמוד
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  האוכל הצמוד אל המטבח  חדר
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  כל תוכן מסמך זה הינו הערכה בלבד: הבהרה 

    שינה הורים חדר
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  כל תוכן מסמך זה הינו הערכה בלבד: הבהרה 

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

   שני שינהדר ח
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  כל תוכן מסמך זה הינו הערכה בלבד: הבהרה 

חדר שינה שלישי

  

   

  

  

  

  

  



ATL INVESTORS, LLC – Real Estate Investments & Development                                                     

2050 Roswell Rd., Marietta, GA 30062 

 

15 

 

  

      חדרי ילדים –שירותים ומקלחת 
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  בו יש לבצע תיקוני אינסטלציהאזור 

  

  

  

  הערכה בלבדכל תוכן מסמך זה הינו : הבהרה 
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  הערכה בלבדכל תוכן מסמך זה הינו : הבהרה 

  אנו נצבע ונחדש אותה –המרפסת האחורית 

  

  

  

  

 zvikaatl@gmail.com     0504389331 –צביקה 


