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טמפלהוף

התוססת והירוקה
טמפלהוף נחשבת לאחת השכונות המשפחתיות והידידותיות ביותר בברלין.
השילוב בין פארקים רבים ,מקורות מים ואיזורי בילוי לצד קרבה למרכז העסקים
של העיר ,הופכים את השכונה למבוקשת ביותר למגורים למשפחות וזוגות
צעירים.

 37דירות

גדלים מ 45 -מ”ר ועד  77מ”ר
שנת הבנייה 1925 -

מרחק הליכה קצר ממרכז הקניות
והבילוי Tempelhofer Hafen

 6דקות הליכה למטרו ()U6
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על השכונה
קו המים של טמפלהוף
 דק’ הליכה ממרכז10 -כ
הקניות וממעגן המים
Tempelhofer - המלאכותי
.Hafen

שכונת טמפלהוף קרויה על שם מסדר הטמפלרים שהתיישבו במקום במאה
 היתה השכונה מאוכלסת בדלילות,20 - עד תחילת המאה ה. לפנה”ס15-ה
,) עם בנייתו של נמל התעופה טמפלהוף באזור (שבהמשך הפך לפארק.יחסית
 במרכז, אף על פי כן.התפתח המחוז במהירות ומשך אליו אוכלוסיות חדשות
, המספק סגנון חיים שקט,המחוז עדיין נשמרת האווירה של מחוז פריפריה שליו
לצד חיים בעיר תוססת וכל זה במרחק נגיעה מהשכונות האופנתיות קרויצברג
.ושונברג
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בקרבת מקום נמצא רחוב
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 ובו מרכז קניותDamm
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.קמעונאיות גדולות נוספות

הפארק הגדול והפופולארי
של ברלין נמצא בחלקה
הצפוני של השכונה ומהווה
מוקד משיכה לסוגי הספורט
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 תוכלו,במרחק צעדים ספורים מהפרויקט
ליהנות מאזור שוקק והומה מרכזי קניות
.ומסעדות עם מבחר שירותים זמינים
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 הנמצאות בקרבתU6 שתי תחנות המטרו
, דקות15 - יביאו אתכם בתוך כ,מקום
ישירות אל לב אזור העסקים המרכזי של
.)Mitte(  מיטה- ברלין
 תוביל, דקות15-נסיעה באוטובוס של כ
 אזור,Schloßstraße Steglitz אתכם אל
.הקניות הגדול ביותר של דרום ברלין
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בסביבת הפרויקט תמצאו אטרקציות
 ציון,Ufa-Fabrik  כגון,תרבותיות רבות
דרך מפורסם בקרבת מקום עם היסטוריה
 מזון, פסטיבלים,ארוכה המציעה בידור
.אורגני ופעילויות לכל המשפחה
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סגנון אלטבאו
צבעוני
הבניין נבנה בשנת  ,1925בסגנון  Altbauקלאסי .שיפוצים נוספים בוצעו בשנות
ה 50-ומודרניזציה כללית נעשתה בשנת  ,1999שהעניקה לו את ייחודיותו
הצבעונית.

חצר ירוקה
הבניין בAlarichstr. 4-5 -
Konradinstr. 14-14a /
מוקף חצר ירוקה ,המקשרת
אל מגרש המשחקים הסמוך.
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בלב שכונת טמפלהוף
השכונה נמצאת במיקום מרכזי וירוק
בתוך הטבעת הראשונה של ברלין
ונמצאת במרחק של כ 15-דקות
נסיעה בלבד מפרידריכשטסה
( )Friedrichstaßeהמרכזי ,על קו
המטרו .U6

13

# 33
56,85m2
דירה לדוגמא :דירת  2חדרים מוארת,
מרווחת ונוחה ,ממוקמת בקומה
השלישית של בניין Alarichstraße 5
הדירה כוללת רצפת פרקט למינציה,
מטבח מצויד וחדר רחצה מודרני.

15

הבניין

אינספיריישן גרופ  -בית השקעות המתמחה בשוק הנדל“ן בברלין  -מציע חבילות השקעה
אטרקטיביות ומעטפת ניהולית .לקבוצה  3משרדים בעולם :בברלין ,בתל אביב ובהונג קונג
עם צוותים מקצועיים ומנוסים ,גרמניים וישראליים.
לאינספיריישן גרופ ניסיון מוכח ומוצלח בייזום ,שיווק וניהול פרויקטי נדל”ן בברלין ,עם
מכירות של למעלה מ 1,600-דירות בכ 45 -פרויקטים ,תוך הקפדה על שקיפות ואמינות.

גינות  -כל בעלי הדירות יכולים להשתמש בגנים
המשותפים ובשטחים הציבוריים בתוך החצר
המרכזית.

חימום מים  -בבניין יש מערכת הסקה מרכזית
שחודשה לפני כ 15 -שנה ועובדת על גז
(.)Zentralheizung

המוכר  -הבעלים הנוכחי של הדירות לפני
המכירה הנוספת היא:
16 TG Inspiration Grundstücks GmbH & Co. KG.

חלונות  -החלונות הם שילוב של חלונות עץ ממוסגרים
מסורתיים וחלונות ממוסגרים עם זיגוג כפול.

השכרה  -באפשרות אינספיריישן גרופ לבצע השכרות
מחדש לדירות ריקות או כאלו שהתפנו ,לתקופות
שונות .כמו כן ,תנהל החברה חוזים קיימים של דיירים
תוך כדי מעקב צמוד של שוק השכירות בעיר והעלאת
שכירויות תקופתיות במידה וניתן.
חברת הניהול  -חברת הניהול של הבניין היא:
Centré Haus - und Grundbesitz Verwaltungs
GmbH Bessemerstraße 24-26,12103 Berlin
Tel: +49 (0) 30 756 568 27
חימום  -לכל הדירות יש הסקה מרכזית .מערכת
החימום המרכזית ממוקמת במרתף.

טלוויזיה בכבלים  -חיבור כבלים זמין בבניין (Tele
.)Colombus
טלפון ואינטרנט  -חיבורים מודרניים מסופקים על
ידי .Tele Columbus
כספים  -עבור שריון הדירה לקנייה יש לחתום על
הסכם רכש ישראלי ולהעביר  10%מקדמה .לאחר מכן
יחל תהליך הרכישה הגרמני כשבסופו יתבקש הלקוח
להעביר את יתרת התשלום והדירה תרשם על שמו
בטאבו הגרמני .כל הכספים מועברים לחשבונות
נאמנות באירו בלבד וניתן לבצע את ההעברה בישראל
או בגרמניה ,לבחירת הלקוח.

מימון  -קיימת אפשרות מימון מבנק מקומי של כ-
 35%ממחיר הדירה.

קרן תחזוקה  -קרן התחזוקה של הבניין מוערכת/
נאמדת בכ € 20,000 -

מרתפים  -לכל דירה ישנו מרתף שהוקצה מראש
במסגרת הסכם הרכישה.

ריצוף  -בדירות ישנו שילוב של רצפות עץ מסורתיות
עם ריצוף פרקט עץ איכותי ו/או למינציה.

נוטריון  -ההיבטים המשפטיים של מכירת הדירות
נמצאים תחת פיקוח :ד”ר מיינל ,נוטריון
Dr. Meinel, Notar - BMH BRÄUTIGAM
Schlüterstraße 37, 10629 Berlin
www.bmh-partner.com

שחזור ושדרוג  -הדירות נמכרות כפי שהן ובמצבן
הקיים .חלקן שופצו ,בעוד אחרות דורשות שיפוץ
בהתאם לצורך .אינספיריישן מציעה חבילות שיפוץ
מלאות ,כל שיפוץ ייבחן לגופו ע”י המחלקה הטכנית,
ניתן לקבל דוגמאות וקטלוג שיפוצים לפי דרישה.

עלויות חודשיות  -ניתן לספק תוכנית ניהול עם
סקירה כללית של כלל העלויות.
( Wohngeldעלויות דירה שוטפות) כולל חימום +
הפרשה לקרן התחזוקה כ€m23.95/m2 -

שיפוצים אחרונים  :2017 -חזית הבניין האחורי
נצבעה מחדש.
תעודת אנרגיה  -זמין על פי בקשה עד 11/2027
השימוש הנוכחי של הבניין הוא (97,9 kWh / (m2a

עליית גג  -פיתוח הגג יתבצע בעתיד.
צנרת  -הצינורות הראשיים במרתף עברו חידוש ושיפוץ.

תקרות  -גובה התקרה בדירות הוא בין  2.70מ’ ל-
 3.00מ’.

אינספיריישן גרופ
אביב-תל
 רמת גן,7 דרך מנחם בגין
23  קומה,בית גיבור ספורט
03-7949800 :טלפון
03-7949801 :פקס
info@inspirationgroup.biz
www.inspirationgroup.biz

Inspiration Group
Berlin Office:
Mehringdamm 33, 10961
Berlin, Germany
Tel: +49 30 698 19 3980
Tel: 072-2419880/1
Fax: +49 30 698 19 39811
info@inspirationgroup.biz
www.inspirationgroup.biz

Inspiration Group
Hong-Kong Office:
20/F, CS Tower, 50 Wing Lok
Street, Sheung Wan,
Hong Kong
Tel: +852 3704 7872
Fax: + 852 3704 7870
cecilia@inspirationgroup.biz
www.inspiration-asia.com

