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 ההזמנה פרטי .1
o נייד: _______________מס רישיון : ________________ ז.ת , ן״נדל תיווך סוכן : ________________המזמין שם  :

 ________________    תיווך  מסוכנות________________  
 

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

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

 ( והתחשבנות  למסלולים הסבר ' א נספח  ראה ) המוזמן המסלול .2
 . שימוש  לפי   חודשי בתשלום יחיד  נכס פרסום  ✔
o  עת  בכל   להחלפה  ניתן  –  חודשים  6 של   לתקופה  מראש בתשלום יחיד  נכס פרסום . 
o  עת בכל  להחלפה  ניתנים –  מראש חודש  12 של   לתקופה  בתשלום זמנית בו  נכסים _______  של פרסום  . 

                .     נכסים 5 מינימום ▪
 '.  א בנספח  המפורטת המסלולים  לתוכנית  בהתאם  למסלולים מחירים  ▪

 
 נוספים אופציונליים  שירותים .3

o יחיד   לנכס  מ"מע  ללא  ח "ש  149 של   בעלות, הנכס של צילום  שירותי  עבור  תשלום . 
o לערכה מ "מע ללא  ₪  349 של   בעלות צילום  ערכות __________   הזמנת עבור  תשלום . 

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

  או/ ו המסלולים  בעלויות לשאת  מחויב שהינו  מאשר  ובכך' ב בנספח   שמפורטים   כפי מטעמו  מתווכים  לשירות   לצרף רשאי  מ"הח .4
 . זו  הזמנה תחת, ידם על  שהוזמנו כפי  השירותים

 
 תשלום .5
 

o  ישמש הדוח . קלנדרי  חודש  באותו  שפורסמו הנכסים  לכלל  מסכם  דוח  מ"לח יישלח לחודש  אחת , שימוש לפי  חודשי  בתשלום  למסלול  
 .  מלא חודשי בתשלום מחייב מחודש קטן אם גם נכס פרסום. למזמין   חודשית חשבונית  תונפק   ובגינו  החודשי התשלום לחישוב כבסיס 

o  כמפורט הספק לחשבון   החודשית החשבונית בגין  בנקאית  העברה י" ע  יתבצע התשלום  אופן   : 
 .החשבונית מספר את לציין להקפיד יש .449820  חשבון מספר 123 סניף,  04  יהב,בנק ,קמיליון  -  איי:   מוטב
o (. 10+  שוטף)  החשבונית קבלת  ממועד  ימים 10 עד  הינם  התוכניות  לכל  התשלום  תנאי 
o  ההתקשרות תנאי  ויתר  השירותים  ותעריפי   המסלולים את  לשנות   עת  בכל   רשאי  הספק. המסלול  לתקופת  בהתאם  התנאים  תוקף  

 . ושירותים מסלולים  חידושי  על שיחולו 
 
,  שברשותו  הנייד  הטלפון  באמצעות(: צילום  שירות הזמין אם אלא ) בעצמו  הנכס את לתעד המזמין על כי  בזאת מובהר , ספק הסר  למען  .6

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

 
 www.ichameleon.co.il  החברה באתר  שמפורסמים  כפי המלאים והפרטיות  השימוש  תנאי את  מחליפה  אינה זו הזמנה .7

 
 
 

 תאריך: _______________  שם מלא______________   חתימה: _______________ 
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והתחשבנות מסלולים - ' א נספח : 
 

 עלות הסבר דוגמא התחשבנות
  ללא)

 ( מ"מע 

 כמות
 נכסים

 מסלול

  השבועיים  במהלך  חודשית 
  X בחודש  הראשונים 

  בשבוע,  נכסים 2  פרסמת
.   נוסף  נכס  פרסמת   הרביעי
  עלות  בגין  תחויב   זה בחודש 

 .  סיורים   3 של
 

 .שימוש  לפי  חודשי  בתשלום יחיד   נכס פרסום 
 . התחייבות  ללא  מסלול
.  מלא חודשי  בתשלום  מחייב  מחודש  קטן  אם גם  נכס  פרסום 

  שפורסמו   הנכסים   לכלל   מסכם   דוח   מ "לח  יישלח   לחודש   אחת 
  התשלום  לחישוב  כבסיס ישמש הדוח. קלנדרי  חודש באותו

 .  למזמין  חודשית   חשבונית תונפק   ובגינו   החודשי
 :  בעריכה תכונות 

 . גישה נקודות , מיתוג, פנורמות 30 עד 

25 ₪ 
 

1 BASIC 

מראש   תשלום   חודשי 4 לאחר  הנכס   נמכר 
  לפרסם  כעת תוכל , פרסום

  נוסף תשלום   ללא   אחר  נכס
  החודשיים  את  ולנצל

 . המסלול בתקופת  הנותרים 

  – חודשים 6 של לתקופה *  מראש  בתשלום יחיד   נכס פרסום 
 . עת בכל   להחלפה  ניתן

  בנכס הראשון  הנכס  את  להחליף תוכל  המסלול  בתקופת
 .  התקופה לתום   עד  אחר

  תוכל ,  לנכס  פרסום   תקופת  הארכת   ונדרשת   במידה,  בסיומה
  הנכס  את   לפרסם   לחלופין   או   המסלול   את   לחדש   האם   לבחור

 . התחייבות  ללא  Basic במסלול 
 :  בעריכה תכונות 

 . גישה נקודות , מיתוג, פנורמות 30 עד 
 כספי   להחזר   אפשרות אין *

20 ₪ 
 

1 VALUE 

מראש   תשלום   של  חבילה  לרכוש  בחרת  
  בשנה זמנית  בו   נכסים 10

  ללא   ₪  2,160  של בעלות 
   מ "מע

  10 -  לתשלום  החישוב )
  ₪  18  של בעלות   נכסים
(.  חודשים  X 12 לחודש 

  לפרסם  תוכל   זו בחבילה 
  נכסים 10 עד  נתון רגע  בכל

  הנכסים   סך מתוך 
  גמישות. שבטיפולך 

  תפעולית  נוחות  המאפשרת 
  תוכל  בפועל )  כספי  וחסכון 

  יותר   הרבה לפרסם 
  לאורך  נכסים  מעשרה 

 (. השנה
 

  לתקופה בתשלום  זמנית   בו   נכסים 5 מינימום   של פרסום 
  . עת  בכל  להחלפה   ניתנים  – *  מראש חודש  12  של

   יחסית  רב במספר  המטפלים למתווכים מיועדת  זו חבילה 
  חמישה  לפרסם   מאפשרת  החבילה .  תקופה   לאורך   נכסים   של 

  יכולים  הנכסים פרטי כאשר שנה למשך  זמנית בו נכסים
  את  עת  בכל לשנות  תוכל  –  לצרכיך  בהתאם  להשתנות 

 .  המפורסמים   הנכסים
  פרסום  תקופת  הארכת  ונדרשת  במידה , התקופה בתום 
  לחלופין או  המסלול  את  לחדש  האם  לבחור  תוכל , ים/לנכס

 . התחייבות  ללא Basic במסלול  ים/הנכס את  לפרסם 
  את   להתאים   תוכל ,  יגדלו  העוקבת   לשנה   והצרכים   במידה)+(  

 . זמנית- בו הצפויה הנכסים לכמות   החבילה
 :  בעריכה תכונות 

  500 מונחה  סיור ,  גישה נקודות , מיתוג, פנורמות 30 עד 
רצפה  תוכנית שילוב , דקות . 

* כספי   להחזר   אפשרות אין   

18 ₪ 
 

5 (+) ANNUAL 
FLEX 
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נוספים אופציונליים  שירותים : 
 

 (מ"מע  ללא) העלות דוגמא תיאור שירות

 ההתחשבנות ואופן 
   תעדיף  עדיין  הצילום פשטות למרות  אם  הנכס  עד   שירות 

  נציג  של  והגעה תיאום הכולל  מלא  שירות 
  את   להזמין   תוכל,  בפועל  הצילום  וביצוע   לנכס 

 .הנכס עד   שירות 

  עבור  צילום שרות  להזמין בחרת 
  במסלול אותו   ולפרסם   מסוים  נכס

Value (6 למשך  קבוע  בתשלום  
 (.  חודשים

  הגעה  מולך   יתאם  מטעמינו צלם 
.  הצילום פעולת   את  ויבצע לנכס 
  חד   בעלות תחויב   השירות בגין

  כתוספת  ח "ש  149  של פעמית 
 .  ₪  120   בסך המסלול   לעלות

 .  מ "מע  ללא ח "ש 269  הכול סך 

 . יחיד לנכס    ₪  149
  פעמית  חד כתוספת  חודשית 
 שבחרת  למסלול 

  לביצוע  הכרחית  הינה  שלנו  הצילום  ערכת  ( קיט) צילום  ערכת
  בכל לרכישה  ניתנת  הערכה . בנכס  הצילום 

  תוכל . הסוכן של  מלאה  בבעלות  והינה  עת 
  בתנאי  נוספות  ערכות  עת  בכל  להזמין

  להמשיך  לא  בחרת . זה  הסכם של  התשלום 
  כמובן הערכה , עימנו ההתקשרות  את

  חשבון  ללא  אולם  בבעלותך  להיות  תמשיך 
  .שמישה  אינה   הערכה  פעיל

 :תכולה
o מעלות  720 עדשה 
o Rotator (מסובב ) נטען 
o  מקצועית  חצובה 
o נשיאה  נרתיק 

 

  לערכה  ₪  399
 משלוח  דמי   ₪  25

 

 

 :  המסלולים לכל  כללית   הערה
  לבטל  או   לפרסם:  קרי  –  נתון   רגע   בכל  VR Maker  אפליקציית  באמצעות  בנכס  הווירטואלי  הסיור   בפרסום  לשלוט  אפשרות  לך  ניתנה,  ספק  הסר  למען

  במסלולים  לתשלום  התחייבותך את מבטלת  ואינה  בלבד שיווק  ולצורכי  שלך  מקצועיים בשיקולים תומכת  זאת  יכולת. כפתור  בלחיצת  נכס פרסום 
 . הרלוונטיים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 מצורפים  מתווכים  רשימת - ' ב נספח
 

 : הבאים  הסוכנים  עבור  זה  הסכם תחת שירותים   מתן מאשר מ"הח
 

 מייל  כתובת נייד  טלפון  משפחה  שם פרטי  שם
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