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  ומסמך זה הינ תוכןכל : הבהרה 
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 הערכה בלבד ומסמך זה הינ תוכןכל : הבהרה 

  : אור כללית

נגישות בעל , טובבאזור  ,בעל חצר מגודרת,בית פרטי על קרקעהזדמנות השקעה אטרקטיבית ב
האיזורית ולבתי הספר  לאוניברסיטה,קרבה למרכזי מסחר , תחבורה ראשייםמצוינת לעורקי 

  .האיזוריים

  .פחות תנועת מכוניות ברחובעם  –נמצא ברחוב ללא מוצא הבית 

  .מרתף  הבית מציע -בנוסף

  .שלנו אטרקטיבית יחסית למכירות אחרות של בתים דומים באיזורהקניה 

 מאוד לאל "נה. הוא שהחצר שלו פונה לכביש ולא לבית אחר מהותי  שאינואחד של הבית סרון ח
לראות בסרטון של ניתן . שכן מה שחשוב לאמריקאי הוא שלא ישמעו כלום מתוך הבית, משמעותי 

  .פנים הבית שפנים הבית שקט

 -כ  :כיום)  והמרתף' וללא בניית שטח הגראג – ללא קרקע ופיתוח(בלבד עלות בניית המבנה 
  .160,000$ -כ –עלות הקרקע והפיתוח עם . ) sqft - ל $ 75לפי ( .120,000$

  .165,000$ - כתעלה  –וכולל בניית שטח החנייה , בניית בית זהה כולל רכישת מגרש 

  

החלפת חלקים מחיפוי חיצוני , החלפת גג ושאר כל המערכות לאחר  –ההשקעה שלנו בבית סך 
  .על אותו המגרש  הביתאותו של  "מאפס"ה מהרמ 45% -נמוך בכיהיה  צביעת חוץ ופניםו

  :)הנתונים ממאגרי המידע הממוחשבים של המחוז( נתונים ספציפיים

  .על קרקעבית פרטי : סוג נכס

גם חדר נוסף המשמש ישנו  –בנוסף לשלושת חדרי השינה ( 3 חדרי שינה:  חדרי שינה ואמבטיה
  . )להסבו לחדר שינה במידת הצורךאפשרי  .כמשרד

  . 1-)בלבד שרותים( חצאי חדרי אמבטיה .2 –חדרי אמבטיה מלאים  

  .מכוניותשל שתי ' גראג : חניית מכוניות

  

 'הגראג ישטח(.  עבור השטח הראשי  Sqft  1,620  - כ באתר המחוז רשומים :ידות הנכסמ
  ).לשטח זה בתוספתהינם והמרתף 

  

  .  1988 : שנת בנייה 

  

  כל תוכן מסמך זה הינו הערכה בלבד: הבהרה 
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לאחר תשלום  -נטו(  $0,00051 -מכירה ב  שלבמקרה  תשואה מתוגד

 )ד"כגון עמלת ברוקר ועו עלויות מכירה

  

  

 מחושבותו מוערכות בעמוד זה כל התשואות*(תשואה מהשכרה הערכתפירוט 

שולם תשלום לחברת הניהול עבור מציאת ש 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 
 1,300$  - נוסף  כ

אחזקה לשנה 
מעבר לעלויות (

 )הביטוח המשוערות



ATL INVESTORS, LLC – Real Estate Investments & Development                                                     

2050 Roswell Rd., Marietta, GA 30062 

 

5 

 

  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

  .)shingles(הגג החלפת 

  . החלפת מערכות המיזוג

  .החלפת מערכת החימום 

  יתחלקים בחיפוי החיצוני של הבהחלפת 

  חלק מהקורות בחלק הקדמיהחלפת 

  .חלק מהמשקופיםהחלפת 

  הגדר ההיקפיתתיקון 

  .שטיפה בקיטור של כל חוץ הבית

  .חיצונית של כל הביתצביעה 

  .התאמת שלטים רחוקים, התקנתם ' , חלפת שני מנועי פתיחת דלת הגראגה

  .במקום בו יש עובש במרתף טיפול

  .תיקון חלק מהמרזבים

   .החלפת כל הרשתות בחלונות

  .וילונות ההצללההחלפת 

  .דלת כניסה למרתףהחלפת 

  .סטי מנעוליםהחלפת 

  

  

  כל תוכן מסמך זה הינו הערכה בלבד: הבהרה 
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  :  עיקריות בודות פניםע

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

  .הנדרשים גבסהתיקוני ביצוע כל , כולל תקרה  –צביעת פנים של כל הבית 

  .בכל הבית טיח מקיר אל קירכל השהחלפת 

  

  האביזרים הסניטרייםחלק מהחלפת  .בכל הבית vynleריצוף החלפת 

  .כללי של כל הבית עליית הגג והמרתףנקיון 

 "מכירה"אין להתיחס ל.)  הנתונים מאתר הרשמי של המחוז(הספציפי  הביתמכירות עבר של 
  .י דויטשה בנק"שכן היא רישום כינוס נכסים ע 2012בשנת 

מערכת מיזוג ומערכת חימום , הבית נמכר ללא גג  -שתי המכירות המוצגות כאןבלזכור שיש 
נהיה בסך השקעה הנמוך בעשרות עדיין  –שאנו נשביח אותו גם בתוספות אלו לאחר . חדשות

  .אחוזים מקניות ישנות אלו

  

  

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

  !מאוד לראות שהמחיר הגולמי בו אנו קונים נמוך ניתן –בתים דומים בסביבה מכירות 

  

  

  

  הבאבעמוד  –הנתונים המשך 
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  כל תוכן מסמך זה הינו הערכה בלבד: הבהרה 

  

לאוטוסטרדה האטרקטיביתניתן לראות את הקירבה  – המיקום במטרופולין
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  כל תוכן מסמך זה הינו הערכה בלבד: הבהרה 

וכמו כן ליד בתי הספר האיזוריים והאוניברסיטה ,  לאוטוסטראדהבעל גישה מצויינת הבית 
  זי קניותוליד מספר מרכ,  השלישית בגודלה במדינה

 

תנועת מכוניות פחות – רחוב ללא מוצאבהבית ממוקם 
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  כל תוכן מסמך זה הינו הערכה בלבד: הבהרה 

עליוןמבט 

  

  הסלון
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  כל תוכן מסמך זה הינו הערכה בלבד: הבהרה 

  

  ימימין חלק מחדר האוכל הרשמניתן לראות  -   המטבח
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  כל תוכן מסמך זה הינו הערכה בלבד: הבהרה 

למטבחהצמוד  –האוכל הרשמי חדר 

  

צמוד לכניסה לביתנמצא  –המשמש כרגע כמשרד חדר 
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  כל תוכן מסמך זה הינו הערכה בלבד: הבהרה 

אורחים בקומת הכניסהירותי ש

  

  1 –שינה ילדים חדר 
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  כל תוכן מסמך זה הינו הערכה בלבד: הבהרה 

וריםשינה החדר 
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  כל תוכן מסמך זה הינו הערכה בלבד: הבהרה 

הוריםמקלחת בגקוזי 
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  כל תוכן מסמך זה הינו הערכה בלבד: הבהרה 

ההורים גם  חדר ארונות בגדים גדול בחדר 

  

והמרתף 'הגראג
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  כל תוכן מסמך זה הינו הערכה בלבד: הבהרה 

והמרתף 'הגראג

   

  

  

  

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

   

  כל תוכן מסמך זה הינו הערכה בלבד: הבהרה 

  

 mail.comzvikaatl@g     0504389331 –צביקה 


