
ATL INVESTORS, LLC – Real Estate Investments & Development                                                     

2050 Roswell Rd., Marietta, GA 30062 

 

1 

 

5440 Wexford Pass College Park, GA 30349 

  

  



ATL INVESTORS, LLC – Real Estate Investments & Development                                                     

2050 Roswell Rd., Marietta, GA 30062 

 

2 

 

  

  

  

  



ATL INVESTORS, LLC – Real Estate Investments & Development                                                     

2050 Roswell Rd., Marietta, GA 30062 

 

3 

 

  כל הנתונים במסמך זה הינם הערכה בלבד: הבהרה 

  

   :כלליאור ת

 Wexford Pass College Park, GA 30349 5440: כתובת מלאה
הכיכר בסוף רחוב ( cul de suc  - ב, חלונות + גבוה ,ובעל מרתף גדול מאוד  יחסית גדולבית פרטי  

דקות נסיעה ממחלף המחבר בין שני עורקי תחבורה  3 -כ ,  )ללא תנועת מכוניות – מוצאללא 

   .בעל נגישות מעולה לכל המקומות ומרכזי התעסוקה המרכזיים. ראשיים

  )sqftל $ 75לפי ( .$ 157,000 - כ  :כיום) ללא קרקע ופיתוח(בלבד עלות בניית המבנה 

  180,000$ -כנמכר הנכס ב ) יותרעלויות הבנייה היו זולות ( 2003בשנת 

   ! $ 007,25 במחיר גולמי של מהבנק המוכר אנו רוכשים אותו 

במידה ולוקחים בחשבון גם את , למעשה פחות (  sqft -ל$ 27 -סך ההשקעה יגלם עלות של כ

  .בלבד"  בלוקים"כשליש מעלות הבנייה של ה – )והמרתף ג'שטח הגרא

  

  :)ממאגרי המידע הממוחשבים של המחוזהנתונים ( נתונים ספציפיים

  .פרטית נכס על קרקע – single home family: סוג נכס

  

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

  

  .שתי מכוניותג של 'גרא: חניית מכוניות

  

מדובר על ( .שטחו כנראה גדול יותר –בפועל  . sqft  2,088  -כ באתר המחוז רשומים  :מידות הנכס

   ). וללא המרתף ג'ללא הגרא - בלבד שטח הבית 

  .2003: שנת בנייה 
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  כל הנתונים במסמך זה הינם הערכה בלבד: הבהרה 

  :  משוערים נתונים פיננסיים

לאחר תשלום עלויות  -נטו( 000061$, -מכירה ב במקרה של  תשואה מתוגד

)ד"כגון עמלת ברוקר ועו מכירה

 

 מחושבות כרונולוגיתו מוערכות בעמוד זה כל התשואות*(תשואה מהשכרה הערכתפירוט 

ד ראשון לחברת הניהול עבור מציאת "שולם תשלום שכר ולאחר שלאחר הרגע בו נכנס דיימ

  ).הדייר
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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

  .רכישת והתקנת כלוב ברזל חיצוני למדחס+  טיפול במערכת המיזוג

  ערכת החימום טיפול ב

  תיקון הדק הקדמי וצביעתו

  עבודות חשמל

  עבודות אינסטלציה

  .החלפת מנעולים ואספקת סטי מפתחות חדשים

  אספקת מטף כיבוי אש

  

  :  עיקריות בודות פניםע

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

  ייצור לפי מידה וצורה קיימים – דלתות ומגירות חסרים –טיפול בכל סוגיות המטבח 

    צביעת פנים של כל הבית

שיפוץ וניקוי משטחי , בחדש  vynlהחלפת ריצוף , החלפת שטיח מקיר אל קיר בחדש 

  הפרקט 

  כולל גם דלתות חיצוניות –דלתות  5החלפת 

  החלפת חלון גדול במרתף

  ד"וככיור , דלת מקלחת , כולל אסלות  –החלפת אביזרי אמבטיות 

  החלפת כל הרשתות והתקנת וילונות הצללה 

  החלפת מנעולים בכל הבית/התקנת 

  והמרתף,  נקיון כללי של כל הבית ועליית הגג
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  כל הנתונים במסמך זה הינם הערכה בלבד: הבהרה 

  

שתי ה אין להתייחס ל -   )הנתונים מאתר הרשמי של המחוז(הספציפי מכירות עבר של הנכס 

  . אלו הן רשימות  כינוס הנכסים  – ראשונותה" ותמכיר"

  

  180,000$ -נמכר הנכס בכ)  יותרעלויות הבנייה היו זולות (  2003בשנת 

   ! $ 007,25במחיר גולמי של  אנו רוכשים אותו מהבנק המוכר 

  

  למטרופוליןמיקום הנכס ביחס 
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  כל הנתונים במסמך זה הינם הערכה בלבד: הבהרה 

 –הטבעתית ו  285 האוטוסטראדותהמחלף המחבר בין מדקות נסיעה בלבד  4 - כהנכס ממוקם 

וכן קרוב למרכז הטניס האיזורי 85

 ניתן לראות את מרכז הטניס מדרום לנכס – מיקום הבית בשכונה
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  כל הנתונים במסמך זה הינם הערכה בלבד: הבהרה 

מגרשי טניס 24 –מבט עליון  –מרכז הטניס 

  

יתרון מיקום –הכיכר בסוף הרחוב  – cul de sucניתן לראות שהבית ב  -מבט עליון 
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  כל הנתונים במסמך זה הינם הערכה בלבד: הבהרה 

מהסלוןק חל

  

הרשמי האוכלחדר 
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  כל הנתונים במסמך זה הינם הערכה בלבד: הבהרה 

  

  

  מימיןהמטבח  – משמשת לארוחת בוקר –) בין המטבח והסלון(הצמודה למטבח  ינת האוכלפ
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ארונית שלמה ניתקה מהתקרה  -מו כן כ .דלתות מטבח חסרות מספר  – המטבח
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  כל הנתונים במסמך זה הינם הערכה בלבד: הבהרה 

  

  בקומת הכניסה אורחיםשירותי 

  

של שתי מכוניות 'גגרא
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  כל הנתונים במסמך זה הינם הערכה בלבד: הבהרה 

להיות מוסב לחדר שינה יכול  –רים האחרים החד 4בין  –אל חדר המשפחה מהמדרגות מבט 

חמישי

  

)חדרי שינה מלאים ועוד חדר משפחה 4(השינה חדרי 
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 אמבטיה+ מקלחת  – מקלחת הורים

  

  

  

  



ATL INVESTORS, LLC – Real Estate Investments & Development                                                     

2050 Roswell Rd., Marietta, GA 30062 

 

17 

 

  הערכה בלבד -במסמך זה  המובאכל : הבהרה 

  


