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Danışman Paketi 
Tek kullanıcı 

Sınırsız sanal tur 

Ofis Paketi  
5 kullanıcı 

Sınırsız sanal tur 

Ofis Paketi 
10 kullanıcı 

Sınırsız sanal tur 

 
2.999 TL / Yıl +KDV 

 
5.999 TL / Yıl +KDV 

 
8.999 TL / Yıl +KDV 

Ticari Paket 25 
25 aktif sanal tur 

Fotoğrafçı/Mimar/İnşaat Şti. 

Ticari Paket 50 
50 aktif sanal tur 

Fotoğrafçı/Mimar/İnşaat Şti. 

Ticari Paket 100 
100 aktif sanal tur 

Fotoğrafçı/Mimar/İnşaat Şti. 

 

9.999 TL / Yıl +KDV 
 

Turlar her zaman aktif 

 

12.999 TL / Yıl +KDV 
 

Turlar her zaman aktif 

 

18.999 TL / Yıl +KDV 
 

Turlar her zaman aktif 

 

 

Şirket, 
Ofis veya 
Danışman 

 

 
Adres 

 

Telefon ve 
e-posta 

 

Paket ve 
başlangıç 
tarihi / imza 

 

 



Sözleşme şartları ve koşulları 

 

 -İş bu sözleşmede "Türkoğlu İnternet ve Yazılım San. Tic. Ltd. Şti." "immoviewer Türkiye", Türkoğlu 

İnternet ve Yazılım San. Tic. Ltd. Şti. nin sunduğu sistem "immoviewer" ve immoviewer sisteminin 

kullanıcısı ise "müşteri" olarak adlandırılacaktır.  

-immoviewer Türkiye tarafından hizmet verilebilmesi için müşteri ile işbirliği gerekmektedir. Bu 

bağlamda sözleşme imzalandıktan sonra 4 hafta içinde gereken bilgiler (logo, API anahtarı ve teyitler) 

immoviewer Türkiye'ye ulaştırılmadığı takdirde, hizmet verilmiş sayılacaktır.  

-Aidatlar yıllık olarak peşin ödenir (EFT/Havale) yada kredi kartı ile ödeme yapılır.  

-Fotoğraf ve metinlerin içeriğiyle ilgili sorumluluk müşteriye aittir ve bunları kullanma hakkının 

kendisinde olduğunu teyit eder.  

-immoviewer Türkiye, müşterisini referans olarak kendi reklamları için kullanabilir ve onun logosunu 

kendi internet sayfasında yayınlayabilir.  

-immoviewer hesabı sadece sözleşmede belirtilen ofis ve danışmanları tarafından kullanılır, sadece 

belirtilen ofisin/danışmanın logosu ve iletişim bilgileri sanal turlara eklenir. Üçüncü şahıslar ve 

ofisler tarafından kullanılamaz, aksi takdirde immoviewer Türkiye sözleşmeyi tek taraflı feshetme 

hakkına sahiptir. Bu durumda geriye kalan sözleşme süresi müşteri tarafından kullanılamaz ve 

yapılmış olan tüm ödenekler yanar.  

-Ticari paketler için geçerli değildir (Müşteri dilediği kişiler, şirketler ve ofisler için sanal tur oluşturur. 

Sanal tur satış fiyatını müşteri belirler).  

Açıklamalar: Sözleşme süresi sonunda müşteri sözleşmesinin uzamasını istemiyorsa bu bildirimini 

sözleşme bitim tarihine en az dört hafta kala immoviewer Türkiye'ye yazılı olarak (e-mail yeterlidir) 

yapması gerekir. Aksi taktirde sözleşme aynı koşullarla sürekli bir yıl süre ile uzatılmış olur. 

Müşterinin ödemesi sözleşme başlangıç tarihi ile tahakkuk eder müşteri ödemesini yıllık olarak 

önden gerçekleştirir. Aidatlar yıllık olarak alınır ve iadesi herhangi bir şekilde söz konusu değildir. 

BANKA BİLGILERİ:  

Türkiye Garanti Bankası / TL Hesabı  

Türkoğlu İnternet ve Yazılım San. Tic. Ltd. Şti.  

IBAN: TR20 0006 2001 5450 0006 2990 91  

Fiyat garantisi: Sözleşme fesih edilmeden otomatik uzaması durumunda, fiyatlar artmış olsa dahi, 

müşteri sözleşmede belirtilmiş olan fiyattan devam eder. Fiyat garantisi sözleşme başlangıcından 

sonra toplam 36 ay geçerlidir.  

 

 

 

Tarih/İmza ve Kaşe _____________________________________________ 


