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3207 Sable Run Road, Atlanta, GA 30349  
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 הערכה בלבד ומסמך זה הינ תוכןכל : הבהרה 
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 כתובת מלאה:

3207 Sable Run Road, Atlanta, GA 30349  

בעל נגישות , מרווח , ) 2004שנת בנייה (חדש יחסית , בית פרטי אטרקטיבי על קרקע 
מעולה לעורקי תחבורה ראשיים – כביש 85 וכביש 285 ההיקפי.  גישה מעולה ל-  דאון טאון 

 .כדור סל ובריכת שחייה,בשכונה מגרשי טניס .נוספים ולמרכזי תעסוקהת "השד,אטלנטה 
.מרכזי קניות 4 -במרחק מספר דקות נסיעה כ    

  .) sqft -ל $ 75לפי ( .$ 137,000 -כ  :כיום) ללא קרקע ופיתוח(בלבד עלות בניית המבנה 

  . בלבד" בלוקים"מעלות ה %46 -כ –  sqft - ל$ 35 -סך ההשקעה יגלם עלות של כ

  

  :)הנתונים ממאגרי המידע הממוחשבים של המחוז( נתונים ספציפיים

  

  .על קרקע בית פרטי : סוג נכס

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

  

   .סטנדרטי' ג  גדול יותר מגראג'הגרא. שתי מכוניותשל ' גראג : חניית מכוניות

  . sqft 1,838 - כ באתר המחוז רשומים :מידות הנכס

  .2004:שנת בנייה 
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  כל תוכן מסמך זה הינו הערכה בלבד: הבהרה 

לאחר תשלום עלויות  -נטו( 000031,$ -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
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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  לצפייה יועברו למשקיע כל החשבוניות,לבקשת המשקיע עם סיום העבודות.צפויים
  .שקיפות

  : עיקריות ותשתית עבודות חוץ

  .החלפת מערכת המיזוג והתקנת כלוב ברזל למדחס החיצוני

  .מערכת האינסטלציהנים בתיקו

  .כולל חיבור למדחס החיצוני –מערכת אזעקה הרחבת התקנת 

  .קיבוע מחדש של כל המרזבים הקיימים. תיקון מרזבים

  .כולל דלת הכניסה, חזית הבית צביעת חוץ של 

  .שטיפה בקיטור של כל חוץ הבית

  .חשמלעבודות 

  .החלפת גלאי העשן

  .מפתחות חדשים ם שלהחלפת מנעולים ואספקת סטי

  .'שלט רחוק לפתיחת דלת גראגהתקנת ורכישת 

  

  :  עיקריות בודות פניםע

  

  . כולל הובלה והתקנה גז+מדיח ותנור, מקרר –חשמל המכשירי כל רכישת 

  .צביעת פנים של חלקים מהבית

  .תיקוני גבס

  .לקומה השנייהבחלק התחתון ובמדרגות לעלייה  שטיח מקיר אל קיר התקנת/ החלפת 

  .ניקוי שאר השטיח בכל הבית

  .החלפת כל אביזרי התאורה בבית

  .החלפת רוב אביזרי הסניטציה במקלחות והשירותים
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  כל תוכן מסמך זה הינו הערכה בלבד: הבהרה 

  

אשר  2006בשנת " המכירה "ה .הנתונים בטבלה אינם מלאים.הספציפי הביתמכירות עבר של 
 2006מחיר המכירה האמיתי בשנת . מוצגת כאן הינה למעשה רישום כינוס נכסים בלבד

אנו רוכשים אותו היום במחיר גולמי . $ 162,700 –נמכר הבית ב  2002בשנת . $ 146,600
   .$  44,500של 

  

  

  

  

  

  טבלת משכנתאות אשר נלקחו על הבית
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  מסמך זה הינו הערכה בלבדכל תוכן : הבהרה 

  )44,500$(מאדאטרקטיבי  גולמי ניתן לראות שאנו קונים במחיר. מכירות בתים דומים בסביבה

 

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

  ביחס למטרופולין הביתום מיק

 

ההיקפי גישה מעולה  285וכביש  85כביש  –לעורקי תחבורה ראשיים  מעולהבעל נגישות  ביתה
  .ת ולמרכזי תעסוקה נוספים"שד,ל דאון טאון
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  כל תוכן מסמך זה הינו הערכה בלבד: הבהרה 

  ניתן לראות בצד שמאל את המתקנים הציבוריים – הבשכונ הביתמיקום 

  

  מגרש כדור סל ומגרשי טניס, בריכה –המתקנים הציבוריים 
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מבט עליון

  

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

!דול מאודג – המטבח

  

שינה הוריםחדר 
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  הינו הערכה בלבדכל תוכן מסמך זה : הבהרה 

  ... נוספתזוית 

  

  ושירותים הוריםמקלחת 
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  כל תוכן מסמך זה הינו הערכה בלבד: הבהרה 

  

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

שינה שלישיחדר 

  

ושירותים חדרי ילדיםמקלחת 
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  כל תוכן מסמך זה הינו הערכה בלבד: הבהרה 

  בין חדרי השינה בקומה העליונה מבואהשטח 

  

  כביסה ומייבשמכונת חדר 

  



ATL INVESTORS, LLC – Real Estate Investments & Development                                                     

2050 Roswell Rd., Marietta, GA 30062 

 

16 

 

  כל תוכן מסמך זה הינו הערכה בלבד: הבהרה 

! מאודמרווח  –מכוניות  2 'גראג

                           

נו א –הבתים שלנו בשורת . 1,500$לפחות  בחצר האחורית שווה המרפסת המקורהתוספת 
  הבית היחיד עם תוספת זו
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  כל תוכן מסמך זה הינו הערכה בלבד: הבהרה 

  

  

  

 zvikaatl@gmail.com     0504389331 –צביקה 


