
 LiveTour - בנכסים וירטואלי סיור שירותי הזמנת  טופס  

 

 2.7גרסה 

                          www.ichameleon.co.il 

 ההזמנה פרטי .1
o מס רישיון: __________________ ז.ת , ן ״נדל תיווך  סוכן : __________________המזמין  שם:________________    

 ________________    תיווך  מסוכנות : ________________  נייד
 

o וירטואלי  סיור שירותי להזמין   ת/מבקש  מ״הח אני LiveTour    האישי  בטיפולי   או  הסוכנות שבטיפול לנכסים . 
 

o כתובה  בהודעה , במיידי  וסיומה___________________  ביום שתחילתה , מוגבלת  בלתי לתקופה  הינה ההזמנה . 
 

 מסלולים לחיוב  .2
 

על פי כמות הנכסים    יחושבו אוטומטיתבטבלה ולפי הטווחים יקבעו לויות המסלול  ע  .חיוב חודשי כלל המסלולים הנם במסלול 
 ם יגדל. הנכסים לפרסו מספרשהנחת כמות ככל  תלממגו כך למעשה המפורסמים בפועל בכל חודש. 

 
 

   :VALUE-Sמסלול  ✔

 1-19טווח כמות סיורים וירטואליים לחודש נתון:  ✔

 )המחירים מטה ללא מע"מ(:   שי לפי שימוש על פי התנאים הבאיםדתשלום חו ✔
o  נכסים הניתנים להחלפה בכל עת בתקופת ההתקשרות 3-₪ הכולל חבילות פרסום ל   99תשלום בסיס חודשי קבוע בסך 
o  מינימום שלושה חודשי פרסום לחיוב עבור כל נכס 
o  לחודש  33תוספת פרסום לנכס נוסף או הארכת פרסום לנכס קיים בעלות של ₪ 
 

 : VALUE-Mמסלול  ✔

 20-39טווח כמות סיורים וירטואליים לחודש נתון:  ✔

 )המחירים מטה ללא מע"מ(:   תשלום חודשי לפי שימוש על פי התנאים הבאים ✔
o  מינימום שלושה חודשי פרסום לחיוב עבור כל נכס 
o  לחודש  30תוספת פרסום לנכס נוסף או הארכת פרסום לנכס קיים בעלות של ₪ 

 

 : VALUE-Lמסלול  ✔

 +40טווח כמות סיורים וירטואליים לחודש נתון:  ✔

 תשלום חודשי לפי שימוש על פי התנאים הבאים )המחירים מטה ללא מע"מ(:  ✔
o  מינימום שלושה חודשי פרסום לחיוב עבור כל נכס 
o  לחודש  25נוסף או הארכת פרסום לנכס קיים בעלות של תוספת פרסום לנכס ₪ 

 

 מעבר אוטומטי בין מסלוליםאופן החיוב/ ✔
o  ובהתאם לעלויות הטווחים לעיל. כך   המפורסמים בפועל הסיורים הווירטואליים  כל חודש על פי כמות החיוב יתבצע

 למשל: 
אוטומטית לפי   יחויב הלקוח  ,מסלול קיים עוברת את טווח כמות נתון המפורסמים בחודש סיורים במידה וכמות ה ▪

 .  זההמגולמת במסלול מהנחת כמות  ייהנהלאותו חודש ובכך  בטווח החדש   מסלול העלויות 
  VALUE-S)להוציא את מסלול  במידה וכמות הסיורים המפורסמים בחודש נתון יוצאת מטווח כמות מסלול קיים ▪

, הלקוח יחויב אוטומטית לפי עלויות המסלול בטווח החדש לאותו חודש ובכך הנחת כמות המגולמת  שהנו הראשון( 
 במסלול קיים תתבטל.  

▪  
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 הפסקת פרסום לנכס ✔
o   .בכל נקודת זמן ניתן להפסיק פרסום לנכס 
o  הפרסום  עם קבלת הודעה כתובה להפסקת פרסום לנכס, תושבת הגישה לסיור הווירטואלי. בהמשך יוסרו חומרי

 הנוספים. 
o  במידה והנכס פורסם מעל שלשה חודשים יבוצע חיוב לחודש הנוכחי בלבד . 
o הקרובה.   חיוב במידה והנכס פורסם מתחת לשלשה חודשים יבוצע חיוב משלים לתקופה של שלשה חודשים בחשבונית ה 
o   ,אפליקציית  באמצעות  בנכס  הווירטואלי  הסיור  בפרסום  לשלוט  אפשרות  קיימתכמו כן  VR Maker  או  לפרסם:  קרי   –  נתון  רגע  בכל  

א אם  מונעת חיוב אל ואינה  בלבד שיווק  ולצורכי שלך  מקצועיים בשיקולים תומכת  זאת יכולת. כפתור בלחיצת נכס  פרסום לבטל

 נכס.  סקת פרסום לב כאמור על הפהודעת בכת

 
 נוספים אופציונליים שירותים .3

o יחיד לנכס  מ "מע ללא ח "ש  149 של   בעלות, נכס של צילום  שירותי  עבור  תשלום . 
o לערכה מ "מע ללא₪   499 של  בעלות  צילום  ערכות   עבור  תשלום . 

 . נשיאה ונרתיק  חצובה ,  נטען  חשמלי (  מסובב) Rotator, מעלות  720 עדשה   כוללת צילום ערכת ▪
 

 תשלום .4
o מחייב  מחודש קטן אם גם נכס  פרסום. קלנדרי  חודש באותו שפורסמו הנכסים לכללבהתאם  חשבונית  מ"לח ישלחת  לחודש אחת  

 .   מלא חודשי  בתשלום
o כל  בסיום, אפליקציות תשלום מקובלות /אשראי  כרטיסהעברה בנקאית/ אמצעותב יתבצע  החודשית החשבונית בגין התשלום אופן  

 .החשבונית מספר את לציין להקפיד יש. תשלום  דרישת  עם  במייל  חשבונית שלח ת  רידקלנ חודש 
o (. 10+  שוטף)  החשבונית קבלת  ממועד ימים  10 עד  הינם  התוכניות לכל  התשלום  תנאי 
o  המסלול  לתקופת  בהתאם  התנאים  תוקף . 
o   ושירותים  מסלולים  חידושי  על שיחולו   ההתקשרות  תנאי  ויתר   השירותים ותעריפי המסלולים  את  לשנות   עת  בכל  רשאי  הספק . 

 

 התקשרותהפסקת  .5
o   בכל נקודת זמן תוכל להודיע לנו בכתב על רצונך להתנתק מהשירות. הפסקת השירות תבוצע מיידית וחשבונית אחרונה לחיוב

 תשלח אליך. 
 

 . www.ichameleon.co.il החברה  באתר  שמפורסמים כפי  המלאים והפרטיות  השימוש  תנאי  את  מחליפה  אינה זו הזמנה .6
  הערכה,  שברשותו   הנייד הטלפון  באמצעות(: צילום  שירות  הזמין  אם אלא )  בעצמו הנכס את  לתעד  המזמין  על   כי בזאת   מובהר

  מתחייב  הספק, מנגד . מהספק  לעריכה בקשה   הודעת  לשלוח   המזמין על   הצילומים בסיום. VR Maker אפליקצייתו שתסופק הייעודית 
 . לנכס  הווירטואלי הסיור  של ערוך  קישור   למזמין   לשלוח שעות  24 תוך

 
 
 
 
 
 
 
 

 תאריך: _______________  שם מלא______________   חתימה: _______________ 
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