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  כל הנתונים במסמך זה הינם הערכה בלבד: הבהרה 

   :כלליאור ת

1362 To Lani Farm Road ,Stone Mountain, GA 30083   :        כתובת מלאה    

 Downול בעל נגישות מעולה לעורקי תחבורה ראשיים  , בעל מרתף ,גדול יחסיתבית פרטי 

Town  -  דקות נסיעה מ 3 -כ highway 285  285ממפגש  נסיעה מהמחלף דקות  6 -וכ הטבעתי 

  . highway 20עם 

  )sqftל $ 75לפי ( .$ 144,000 - כ  :כיום) ופיתוחללא קרקע (בלבד עלות בניית המבנה 

  111,000$ -כנמכר הנכס ב ) יותרעלויות הבנייה היו זולות ( 1998בשנת 

   ! $ 20,000 במחיר גולמי של מהבנק המוכר אנו רוכשים אותו 

 - כאשר עלות בניית המבנה בלבד הינה כ(  sqftל  27$ -יגלם עלות של כ )כולל הכל( סך ההשקעה

  ) sqftל  75$

  

  :)הנתונים ממאגרי המידע הממוחשבים של המחוז( נתונים ספציפיים

  .נכס על קרקע – single home family: סוג נכס

  

  .0 – חצאי חדרי אמבטיה . 2 –חדרי אמבטיה מלאים   4: חדרי שינה:  חדרי שינה ואמבטיה

לשמש למשל כפינת יכול  –שטח פתוח בין החדרים בקומה העליונה שהינו  –עוד מעין חצי חדר בבית 

  ...ד"פינת טלויזיה לילדים וכ,  מחשב מרווחת מאד

  .שתי מכוניותג של 'גרא: חניית מכוניות

סך  –כלומר  –הכוונה היא כנראה לכל קומה . sqft 958  -כ באתר המחוז רשומים  :מידות הנכס

 basementשטח זה יש להוסיף את ה ל ).ג'שטח הבית ללא הגרא( sqft 1,920 - השטח הינו כ

  . sqft 893 -כ –בדיקה שמאית לא רשמית לפי  –ששטחו 

  

  .1997: שנת בנייה 
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  כל הנתונים במסמך זה הינם הערכה בלבד: הבהרה 

  :  משוערים נתונים פיננסיים

 לאחר תשלום עלויות מכירה - נטו( 105,000$ -מכירה ב במקרה של  תשואהמת וגד

  )ד"כגון עמלת ברוקר ועו

 

  תשואה מהשכרה הערכתפירוט 

ר ולאחר לאחר הרגע בו נכנס דיימ מחושבות כרונולוגיתו מוערכות בעמוד זה כל התשואות*(

  ).מציאת הדיירד ראשון לחברת הניהול עבור "שולם תשלום שכש
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  כל הנתונים במסמך זה הינם הערכה בלבד: הבהרה 

להתייחס רק לשתי יש  )מחוזרשמי של האתר הההנתונים מ(של הנכס הספציפי  עברמכירות 

השגויכנראה  – 96בשנת המכירה . הינן רישומי כינוס נכסים - 2010בשנת  השאר,המכירות המסומנות

  

  000111$, -כנמכר הנכס ב)  יותרעלויות הבנייה היו זולות (  98בשנת 

   ! $ 000,20במחיר גולמי של  אנו רוכשים אותו מהבנק המוכר 

שלנו הקנייה  –בתים שנמכרו ברחוב  3לראות שמתוך ניתן . בתים דומיםשל  – בסביבהמכירות 

ועם חדר אחד יותר בהשוואה  basementעם , גם ששלנו החדש ביותר מה  –ית נמוכה בצורה דרמט

. לשתי מכירות אחרות באותו הרחוב
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  כל הנתונים במסמך זה הינם 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 ם העבודות יועברו למשקיע כל החשבוניותועם סי .צפויים

  : עיקריות ותשתית עבודות חוץ

  בחדש החלפת הגג

  .רכישת והתקנת כלוב ברזל חיצוני למדחס+ מערכת המיזוג החלפת 

  מערכת החימום  החלפת

   בקיטור וצבי חיצוני לכל הביתשטיפה 

  חלקים מהחיפוי החיצוני של קירות הביתהחלפת 

  )למשטח שיש בישראלהמקביל (במטבח  counter tops שיפוץ /החלפת

  עם שלט רחוק 'והתקנת פותח דלתות גראגרכישת 

  בחדשה 'דלת הגראגהחלפת 

  ענפי עצים רלוונטיים בחצרחיתוך 

  עבודות חשמל

  עבודות אינסטלציה

  .החלפת מנעולים ואספקת סטי מפתחות חדשים

  

  :  עיקריות בודות פניםע

  כולל הובלה והתקנה , גז ותנור , מקרר –רכישת מכשירי חשמל 

  עבודות גבס כולל  – צביעת פנים של כל הבית

  דלתות  2החלפת 

   בכל הבית בחדש vynlוריצוף  שטיח מקיר אל קיר החלפת

  ת וילונות הצללה לכל החלונותהתקנרכישה ו+  והחלפת רשתות כיוון חלונות

  אביזרי הסניטציההחלפת 

  נקיון כללי של כל הבית ועליית הגג,  החלפת מנעולים בכל הבית/התקנת 
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  כל הנתונים במסמך זה הינם הערכה בלבד: הבהרה 

  מיקום הנכס ביחס למטרופולין

  

מהמחלף הטבעתית ו 285  -  ראדהמהאוטוסטדקות נסיעה בלבד  3 - כ  -נגישות מעולה לנכס 

ס "לביקרוב הנכס  –כמו כן .    down townישר ל המגיע  20כביש  – ולבין 852המקשר בין 

מרכזי קניותמספר התיכון ול
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   תנועת כלי רכבפחות  –ברחוב ללא מוצא נמצא  – )מוקף בעיגול( מיקום הבית בשכונה

  

  מבט עליון 
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ץ הדלת ומשמאל את קצה המטבח ניתן לראות את קצה האחן ימימ –סלון חלק מהמבט אל 

  היציאה לדק הפונה לכיוון האגםדלת  –בקצה 

  

  והמדרגות לקומה השניה אל חלקו השני של הסלוןמבט 
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  האגם לכיווןהפונה  מהסלון אל הדקהיציאה 

  

  

   המטבח
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  משמאל ניתן לראות את המעבר למטבח.  למטבחהצמוד  –דר אוכל רשמי ח/פינת

  

  במפלס הכניסהנמצא  – חלק מחדר שינה הורים
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 אמבטיה+ מקלחת  – מקלחת הורים

  

חדר שינה נוסף
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 חדר שינה שלישי

  

  שינה רביעיחדר 
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בין כל החדרים במפלס העליוןממוקמת  – מחשב או משפחה פוטנציאליתפינת 

  

 קומה עליונה -מקחלת ושירותים משותפים  -מ חלק 
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ג'גראה

  

  מהמרתף חלק 
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  לחלוטין וסרת –מאחור הגדר 
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  יוחלף כולו בחדשהגג  –חלק עם נזק בגג על  –הכחול כיסוי ה

  

  בחדשהתוחלף  –המיזוג יחידת 
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  קדמימבט  –ושוב 

  

  זה הינם הערכה בלבד כל הנתונים במסמך: הבהרה 


