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  הערכה בלבד ומסמך זה הינ תוכןכל : הבהרה 



ATL INVESTORS, LLC – Real Estate Investments & Development                                                     

2050 Roswell Rd., Marietta, GA 30062 

 

2 

 

  הערכה בלבד ומסמך זה הינ תוכןכל : הבהרה 
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  כל תוכן מסמך זה הינו הערכה בלבד: הבהרה 

  

  : אור כללית

3493 Moonlight Trail Decatur GA 30034 :כתובת מלאה 

 

בעל נגישות מעולה לעורקי תחבורה ראשיים ,  אשר לו בנוסף מרתף גדול –בית גדול מאוד 
.'בית ספר וקולג. ח האיזורי"בי, ובקרבה לשלושה מרכזי קניות   

כאשר לשם sqft - ל $ 75לפי ( .$ 223,000 - כ  :כיום) ללא קרקע ופיתוח(בלבד עלות בניית המבנה 

  )"חינם" םנקבל  -  כלומרוהמרתף ' גמתייחסים לעלות בניית שטח הגרא לאשמרנות 

במידה ולוקחים בחשבון גם את שטח , למעשה פחות (  sqft -ל$ 26 -סך ההשקעה יגלם עלות של כ

והמרתף  'ללא התחשבות בעלויות בניית הגראג – בלבד" בלוקים"מעלות ה %35 - כ – )ג'הגרא

   .לשם שמרנות

  .$ 218,000 -בכ 2004הבית נמכר בשנת 

  

  :)הנתונים ממאגרי המידע הממוחשבים של המחוז( ספציפייםנתונים 

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

  

חדרי אמבטיה   )בחלק העליון" חדר בונוס"יש בנוסף עוד ( 3: חדרי שינה:  חדרי שינה ואמבטיה

  .1– חצאי חדרי אמבטיה . 2 –מלאים

  

  .שתי מכוניותג של 'גרא: חניית מכוניות

ללא  - בלבדמדובר על שטח הבית (. גדול מאוד . sqft  2,978  באתר המחוז רשומים  :מידות הנכס

  ).ג'הגרא

  . sqft 744 -בשטח של כגדול קיים מרתף , בנוסף

  2004: שנת בנייה 
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  כל תוכן מסמך זה הינו הערכה בלבד: הבהרה 

  :  משוערים נתונים פיננסיים

לאחר תשלום עלויות  - נטו( 000601,$ -מכירה ב במקרה של  תשואה מתוגד

)ד"כגון עמלת ברוקר ועו מכירה

  

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

.)שולם תשלום לחברת הניהול עבור מציאת הדיירש ולאחרר הרגע בו נכנס דיי לאחרמ
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  בלבד כל תוכן מסמך זה הינו הערכה: 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

  .שקיפותלמטרת  לצפייה עם סיום העבודות יועברו למשקיע כל החשבוניות. צפויים

  : עיקריות ותשתית עבודות חוץ

  כלובי ברזל למדחס החיצוני+  רכישת מערכת מיזוג חדשה

  רכישת מערכת חימום חדשה

  בניית דק בחצר האחורית

  החלפת מספר חלונות

 יציקת בטון ותיקון המדרכה

  ג'טיפול בדלתות הגרא

  ושלט רחוק והתקנת+ חשמלי ' רכישת פותח דלתות גראג

  עבודות חשמל

  עבודות אינסטלציה

  שטיפת הבית בקיטור מבחוץ

  .מפתחות חדשים ם שלהחלפת מנעולים ואספקת סטי

  אספקת מטף כיבוי אש

  

  :  עיקריות בודות פניםע

  כולל הובלה והתקנה –חשמל המכשירי כל רכישת 

  החלפת שטיח מקיר אל קיר בכל הבית

  עבודות גבס וצביעה

  אביזרים סניטרייםהחלפת , טיפול בארונות האמבטיות 

   היכן שחסר – והתקנת וילונות הצללה  רשתות בחלונות התקנת

  החלפת מנעולים בכל הבית/התקנת 

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

  

  

הרישום היחידי הרלוונטי  – הנתונים מאתר הרשמי של המחוז(מכירות עבר של הנכס הספציפי 

  .כל השאר אינם מכירות אמיתיות אלא רישומי כינוס נכסים –הינו המוקף עיגול 

  

אנו רוכשים אותו כעת במחיר גולמי של . $ 218,000עבור  2004 -ניתן לראות שהבית נמכר ב

49,000$(  
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  כל תוכן מסמך זה הינו הערכה בלבד: הבהרה 

ניתן לראות שאנו מתחת  . באיזור)  %15 - + גודל ושנת בנייה(מכירות בתים דומים 

  לקצה התחתון של המחירים
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  כל תוכן מסמך זה הינו הערכה בלבד: הבהרה 

  ום הנכס ביחס למטרופוליןמיק

 

. 'מבית ספר ומהקולג, מבית החולים, הנכס ממוקם מספר דקות משלושה מרכזי קניות
ספורות משני מחלפים על שני עורקי תנועה המאפשרים נמצא במרחק דקות , כמו כן

.גישה נוחה ומהירה לאזורים שונים במטרופולין
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  כל תוכן מסמך זה הינו הערכה בלבד: הבהרה 

ניתן לראות בקצה הימני התחתון את מגרשי הטניס – המיקום הנכס בשכונ

 

  הסלון 
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  כל תוכן מסמך זה הינו הערכה בלבד: הבהרה 

הרישמיחדר האוכל 

  

המטבח
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  כל תוכן מסמך זה הינו הערכה בלבד: הבהרה 

!גדולה בהרבה מהמקובל  – פינת האוכל הצמודה למטבח

דר שינה הוריםחחלק מ
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  כל תוכן מסמך זה הינו הערכה בלבד: בהרה ה

אנו נצבע אותם לצבע נייטרלי – מקלחת ושירותים הורים

  

שינה דר ח
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  הערכה בלבדכל תוכן מסמך זה הינו : הבהרה 

עקב אי חיבור  –רביעי למעשה אשר כרגע ללא חלון  –  נוסףחדר ישנו ( שלישישינה חדר 

 )לחשמל  לא הובאה תמונתו

  

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

 'הגראג   

  

 החצר האחורית
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  כל תוכן מסמך זה הינו הערכה בלבד: הבהרה 

  

  

  


