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  כל תוכן מסמך זה הינו הערכה בלבד: הבהרה 

  : אור כללית

6461 Shadow Ct, Douglasville, GA 30134 :כתובת מלאה     

 – למגוריםברמת גימור  יחסית בעל מרתף גדול,  )יתרון( הממוקם בכיכר בקצה הרחובנכס  
עורק  מחלף על ליד  - במיקום מעולהבעל חדר שינה הורים גדול מאוד ו,כולל שירותים ומקלחת 

.ומשני בתי ספר   בקרבה של מספר דקות נסיעה מארבעה מרכזי קניות ,תחבורה ראשי  

  

כאשר לשם sqft - ל $ 75לפי ( .166,500$ - כ  :כיום) ללא קרקע ופיתוח(בלבד עלות בניית המבנה 

  )"חינם" ונקבל  - כלומר' גשמרנות לא מתייחסים לעלות בניית שטח הגרא

במידה ולוקחים בחשבון גם את שטח , למעשה פחות (  sqft -ל$ 29 -סך ההשקעה יגלם עלות של כ

לשם  'ללא התחשבות בעלויות בניית הגראג – בלבד" בלוקים"מעלות ה %38 - כ – )ג'הגרא

   .שמרנות

  :)הנתונים ממאגרי המידע הממוחשבים של המחוז( נתונים ספציפיים

  

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

  

  מרתף  1– חצאי חדרי אמבטיה .3 –חדרי אמבטיה מלאים   3: חדרי שינה:  חדרי שינה ואמבטיה

  

  .שתי מכוניותג של 'גרא: חניית מכוניות

  

וללא  ג'ללא הגרא - בלבדמדובר על שטח הבית ( . sqft 1,650 באתר המחוז רשומים  :מידות הנכס

סך  –כולל מקלחת ושירותים  –כולל המרתף שהינו ברמת גימור מגורים  –השטח המשוער  ).המרתף

  .ג לא נכלל בחישוב זה'שטח הגרא.  sqft 2,220 - כמוערך בשטח הבית 

  

  

     2002 :שנת בנייה
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  כל תוכן מסמך זה הינו הערכה בלבד: הבהרה 

  :משוערים נתונים פיננסיים

לאחר תשלום עלויות  -נטו( 0,00031$ -מכירה ב במקרה של  תשואה מתוגד

)ד"כגון עמלת ברוקר ועו מכירה

  

ומחושבות כרונולוגית  מוערכותכל התשואות בעמוד זה *(תשואה מהשכרה הערכתפירוט 

ד ראשון לחברת הניהול עבור מציאת "ששולם תשלום שכ ולאחרהרגע בו נכנס דייר  מלאחר

  ).הדייר

  

  



ATL INVESTORS, LLC – Real Estate Investments & Development                                                     

2050 Roswell Rd., Marietta, GA 30062 

 

4 

 

  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 שקיפות לצפייה עם סיום העבודות יועברו למשקיע כל החשבוניות. צפויים

  : עיקריות ותשתית עבודות חוץ

  ושלט רחוק והתקנת+ חשמלי ' רכישת שני פותח דלתות גראג

   מערכת המיזוגהחלפת 

  מערכת חימום חדשה רכישת

  עבודות חשמל

  בתקרת המטבח ובעוד מספר מקומות בבית – עבודות אינסטלציה

  שטיפה בקיטור של חוץ הבית

  צביעת מדרגות העץ הדקמיות

  תיקון וניקוי מרזבים

  .מפתחות חדשים ם שלהחלפת מנעולים ואספקת סטי

  אספקת מטף כיבוי אש

  

  :  עיקריות בודות פניםע

  צביעת פנים של כל הבית 

  כולל הובלה והתקנה ... תנור וגז , מקרר, מדיח –מכשירי חשמל  החלפת כל 

 ד"וכ חידוש המשטח דמוי השיש, פגומים דלתות ומגירות  תיקון –טיפול בכל סוגיות המטבח 

  צביעת המטבח, 

  בכל הבית בחדש  vynlוריצוץ החלפת שטיח מקיר אל קיר 

   בכל חלונות הבית והתקנת וילונות הצללה  בחלונותהרשתות  החלפת 

  החלפת מנעולים בכל הבית/התקנת 

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

מעבר למכירה בשנת  - )הנתונים מאתר הרשמי של המחוז(מכירות עבר של הנכס הספציפי 

" העברה עיסקית"האחרות הינן רישום כינוס נכסים ו" מכירות"שתי ה  – 140,500ס "ע 2004

  שאינה מכירה אמיתית –של הנכס 

.$ 201,40אנו רוכשים אותו היום במחיר גולמי של 

  

) $ 40,201מחיר גולמי (ניתן לראות שהרכישה שלנו  –בשנה האחרונה  בשכונהמכירות 

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

ום הנכס ביחס למטרופוליןמיק

 

 3 -ומ down townמ בלבד ממחלף על עורק תחבורה ראשי ל "ק 2 -כ הנכס ממוקם

האיזורי MALL -מרכזי קניות וה
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  כל תוכן מסמך זה הינו הערכה בלבד: הבהרה 

. נסיעה בלבדה דק 1 - כ  –הבריכה ושני בתי ספר , מגרשי הטניס –בקרבה המיידית של הנכס 
  .בתוך הבית לא ניתן לשמוע כלל את התנועה בכביש הראשי

  

  הטניס של השכונהמגרש בקצה הרחוב וכן את  cul de sucניתן לראות שהבית ב   - עליוןמבט 
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  כל תוכן מסמך זה הינו הערכה בלבד: הבהרה 

 סלוןה

פינת  האוכל תהיה צמודה למטבח. בט מן הסלון אל המטבח מ
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  כל תוכן מסמך זה הינו הערכה בלבד: הבהרה 

נשלימו ותבנה מחדש את התקרהאנו . לראות את התיקון בצנרתניתן  –המטבח 

  

אשר בקומת הכניסהשירותי אורחים 
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  כל תוכן מסמך זה הינו הערכה בלבד: הבהרה 

גדול מאוד – דר שינה הוריםח

  

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

  

גדול מאוד – נוסףשינה דר ח
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  כל תוכן מסמך זה הינו הערכה בלבד: הבהרה 

שלישישינה חדר 

  

  חדרי ילדים –שירותים ומקלחת 
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במרתף גם שירותים ומקלחת. המרתףחלק מן 

  

  

  כל תוכן מסמך זה הינו הערכה בלבד: הבהרה 

 הדק בחלק האחורי של הבית

  

  


