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30127 GA 3543 Hopkins Ct Powder Springs,
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 הערכה בלבד ומסמך זה הינ תוכןכל : הבהרה 

  

  : אור כללית

3543 Hopkins Ct Powder Springs, GA 30127 :  כתובת מלאה

.בשכונה בה רכשנו כבר מספר נכסים דומים, כולל חנייה , על קרקע    Townhome בית מסוג       

בשכונה זו (מהגדולים יותר בשכונה  –חדרי שינה  3והינו בעל , חצי מדופלקס למעשה הבית הינו 
  ).חדרי שינה 3 -ו 2בתים עם 

אלמנטים  –ד "החלפת כל הצנרת וכ, כגון החלפת מערכות מיזוג וחימום –בבית זה עבודה רבה 
  .יהיה במצב מעולההבית  –העבודות סיום ב .המעלים ערך

  ) sqft -ל $ 75לפי ( .$ 100,000 - כ  :כיום) ללא קרקע ופיתוח(בלבד עלות בניית המבנה 

   בלבד" בלוקים"מעלות ה %34 -כ –  sqft -ל$ 23 -סך ההשקעה יגלם עלות של כ

  .דומהצפוי להיות  היוםסך ההשקעה שלנו  – 87בשנת $ 38,000 -הנכס נמכר ב

  :)הנתונים ממאגרי המידע הממוחשבים של המחוז( תונים ספציפייםנ

  .על קרקע Town home: סוג נכס

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

  . sqft 1,332 -כ באתר המחוז רשומים :מידות הנכס .  parking pad : חניית מכוניות

  .)87למעשה נמכר לראשונה כחדש רק בשנת  - זוהי כנראה שנת קניית המגרש ( 1985: שנת בנייה 
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 כל תוכן מסמך זה הינו הערכה בלבד: הבהרה 

לאחר תשלום עלויות  -נטו( 00085,$ -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 כל מערכת האינסטלציה

  .מערכת המיזוגהחלפת 

  .)אופציונאלי(דוד מים חמים החלפת  .מערכת החימוםהחלפת 

  . הגגתיקון 

 .שטיפת הבית בקיטור מבחוץ, מרזבים  4החלפת , תיקון חיפוי חיצוני 

  .)אופציונאלי(עץ בחזית הבית עקירת 

  .עבודות חשמל

  .מפתחות חדשים ם שלהחלפת מנעולים ואספקת סטי

  

  :  עיקריות בודות פניםע

  . כולל הובלה והתקנה –חשמל המכשירי כל רכישת 

   .vynleוריצוף  שטיח מקיר אל קיר התקנת/ החלפת 

  .)אופציונאלי(בקומה התחתונה התקנת פרקט 

  כולל החלפת חלקי תקרה – כולל עבודות גבס רבות –צביעת  פנים של כל הבית 

  .צביעת כל ארונות המטבח והאמבטיות

  .כל תריסי ההצללה בכל הביתת החלפ .דלתות פנימיות 4החלפת 

  .החלפת אביזרים סניטריים, טיפול בארונות האמבטיות 

  . היכן שחסר – והתקנת וילונות הצללה  רשתות בחלונות התקנת

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

ברישומים חסרה מכירה  .)  הנתונים מאתר הרשמי של המחוז(הספציפי  הביתמכירות עבר של 
  . 38,000$ -ב 1987של הבית כחדש בשנת 

מאז . לפני שיפוץ - אלף דולר 70 - המוקדמות בכ 2000ת ה בשכונה זו נמכרו בשנודומים בתים 
.עלויות הבנייה עלו בצורה משמעותית

  

במיוחד , התחתון של המחירים  באיזורניתן לראות שאנו קונים  –מכירות בתים דומים בסביבה 
 .חדרי שינה והינו גדול יותר מרוב הבתים המופיעים בהשוואה 3בהתחשב שלבית שלנו 
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  כל תוכן מסמך זה הינו הערכה בלבד: הבהרה 

  ביחס למטרופולין הביתום מיק

 

   ח האיזורי"בקרבת מספר מרכזי קניות ומביממוקם  ביתה
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  כל תוכן מסמך זה הינו הערכה בלבד: הבהרה 

   הבשכונ הביתמיקום 

  

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

, נתקין חדשה ונצבע את הארונותאנו  –כבר הוסרה  vynlלראות שרצפת ה תיתן  – המטבח
  חשמלנחליף כל מכשירי ה

  

נחליק הקיר ,  wall paperאת ה   -הכל לחלוטין את  נורידאנו  –האוכל הצמודה אל המטבח פינת 
  ונצבע הכל מחדש

  



ATL INVESTORS, LLC – Real Estate Investments & Development                                                     

2050 Roswell Rd., Marietta, GA 30062 

 

9 

 

  הערכה בלבד כל תוכן מסמך זה הינו: הבהרה 

תיקוני גבס וצבע,החלפת שטיח -   חדר שינה הורים

  

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

  חדר ההוריםשל  –ארונות חדר 

  

  עבודות גבס וצבעיבוצעו , חדש שטיח יותקן  – שני שינהדר ח
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  כל תוכן מסמך זה הינו הערכה בלבד: בהרה ה

צבע ושטיח, גבסתיקוני  – שלישישינה חדר 

  

      חדרי ילדים –שירותים ומקלחת 
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  כל תוכן מסמך זה הינו הערכה בלבד: בהרה ה
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  כל תוכן מסמך זה הינו הערכה בלבד: בהרה ה

  

  

  

 zvikaatl@gmail.com     0504389331 –צביקה 


