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7456 Garnet Dr, Jonesboro, GA 30236  

 

 

  הערכה בלבד ומסמך זה הינ תוכןכל : הבהרה 
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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  ,חדש יחסית,  על קרקעבית פרטי הזדמנות השקעה אטרקטיבית ב
ודרכו גישה מעולה ל דאון  – 75ובקרבה  למחלף על הכביש המהיר הספר היסודי והתיכון האזוריים 

  .הטבעתי 285טאון אטלנטה ולכביש  –

הגדול ביותר בדרום  –קניון ענק  -  southern mallכס נמצא מספר דקות נסיעה מ הנ –כמו כן 
  .וכן ממרכז קניות מקומי נוסף, ין המטרופול

  .) sqft - ל $ 75לפי ( .150,000$ - כ  :כיום) ללא קרקע ופיתוח(בלבד עלות בניית המבנה 

  . בלבד" בלוקים"מעלות ה %05 -כ –  sqft -ל$ 36 -סך ההשקעה יגלם עלות של כ 

   . 2007בשנת $ 141,400 -כהנכס נמכר ב

  .51,111$ - אנו רוכשים אותו במחיר גולמי של כ

  

  

  :)הנתונים ממאגרי המידע הממוחשבים של המחוז( נתונים ספציפיים

  .על קרקעבית פרטי : סוג נכס

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

  .של שתי מכוניות' גראג : חניית מכוניות

 ).לשטח זה בתוספתהינו ' הגראג שטח(.   Sqft  2,012   - כ באתר המחוז רשומים :ידות הנכסמ 

הבנייה עצמה הסתימה  – 2006כנראה שקניית הקרקע בוצעה ב  –למעשה ( 2006 : שנת בנייה 
  ). 2007כנראה רק בשנת 

  

  

  

  

  

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

לאחר תשלום עלויות  -נטו( 000401,$ -מכירה ב  שלבמקרה  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 

  הינו הערכה בלבדכל תוכן מסמך זה : הבהרה 

  

כאלמנט  שמרנות 
בחישוב התשואה 

 11מחשיבים רק 
חודשי שכירות 

 בשנה

אלמנט שמרנות 
$ 1,000  - נוסף  כ

אחזקה לשנה 
מעבר לעלויות (

 )הביטוח המשוערות

הארנונה המופיעה 
כאן הינה הערכת 

פ השנים "הממוצע ע
 . בהן נחזיק בנכס
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  הערכה בלבדכל תוכן מסמך זה הינו : 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 החשבוניותיועברו למשקיע כל ,לבקשת המשקיעו עם סיום העבודות.צפויים
  .שקיפות

  

  : עיקריות ותשתית עבודות חוץ

  .התקנת כלוב ברזל  למדחס החיצוני+ התקנה +  מזגןרכישת 

  .התקנה+ רכישת מערכת חימום חדשה

  .החלפת אביזרי אמבטיה

  .עבודות אינסטלציה כלליות ובחדר אמבטיה

  . אחוריקדמית וחלק מרפסת חלקי עץ בדלתות ו –צביעה חיצונית 

  .תיקון והחלפת חלקים בחיפוי חיצוני

  .אוטומטי עם שלט רחוק והתקנתו' פותח דלתות גראג -רכישת מנוע 

  :  עיקריות בודות פניםע

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

  .כולל תיקוני גבס –צביעת פנים של כל הבית 

  .מהאביזרים הסניטרייםהחלפת חלק 

  .החלפת כל השטיח מקיר אל קיר

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

 - הנכס נמכר בכ .)  הנתונים מאתר הרשמי של המחוז(הספציפי  הביתמכירות עבר של 
מכירת סך המגרשים או  –לא רלוונטיות  –כל שאר המכירות האחרות .  2007בשנת $ 005,411

.רישומי כונסי נכסים

  

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

ומחלפים על הכביש ) southern mall ללכו(מרכזי קנות , ח"בקרבה יחסית לביממוקם הבית 
המהיר

האיזוריים ) מסומנים(ממוקם בסמוך מאוד לבתי הספר היסודי והתיכון הבית 
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  בצבע שמנת לאחר השיפוץ יהיה  - הסלון 

  

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

  

  חסר - כיור מטבח כפול 
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האוכל הצמוד אל המטבח  דרח

  

  

  כל תוכן מסמך זה הינו הערכה בלבד: הבהרה 

)מצידו השני של הסלון(חדר האוכל הרשמי 
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בקומת הכניסה –שירותי אורחים 

  

  כל תוכן מסמך זה הינו הערכה בלבד: הבהרה 

מבט מראש גרם המדרגות – 2מרחב פתוח בין חדרי קונה 
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מבט טוב יותר ניתן . ללא חשמל בבית –צ "התמונה צולמה בשעות אחה -   שינה הורים חדר
לקבל בסרט הוידאו

  

  כל תוכן מסמך זה הינו הערכה בלבד: הבהרה 

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

 שני שינהדר ח
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חדר שינה שלישי

  

  כל תוכן מסמך זה הינו הערכה בלבד: הבהרה 

  

  

  

  המשך בעמוד הבא
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 חדרי ילדים –רותים ומקלחת ש

 

  

  

  

  כל תוכן מסמך זה הינו הערכה בלבד: הבהרה 
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'מבא פנימי על הגראג

  

  דוד המים החמים

  

  

  

  כל תוכן מסמך זה הינו הערכה בלבד: הבהרה 
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  zvikaatl@gmail.com     0504389331 –צביקה 

  

  כל תוכן מסמך זה הינו הערכה בלבד: הבהרה 

 


