
 

Умови створення та використання віртуального туру 
 
Основні положення 
 

1. MatchOffice A/S або Lokalebasen.dk A/S (далі по тексту “MatchOffice”) бере на 
себе відповідальність за виконання всіх практичних завдань включно із 
фотографуванням, редагуванням, хостингом та технічним забезпеченням 
віртуальних турів та фотографій.  

2. Обов’язком Клієнта є лише забезпечення доступу до об’єкта нерухомості та 
узгодження виконання завдань із наявними користувачами приміщень.  

3. Клієнту дозволяється використовувати віртуальний тур та фотографії для 
будь-якого типу маркетингу та на будь-яких цифрових  медіа за умови 
розміщення зовнішнього посилання, що підтверджує авторське право, на сайт 
MatchOffice.com (чи відповідний сайт у кожній країні), або на Lokalebasen.dk 

4. Плата за віртуальний тур та фотографії включає фотографування, 
редагування, перший рік хостингу та технічне забезпечення віртуального туру, 
а також покриває такі витрати, як доїзд до об’єкта нерухомості, ліцензійне 
програмне забезпечення та експлуатаційне обслуговування обладнання, за які 
мусить сплачувати MatchOffice. 
 

Умови Угоди 
 
1. Авторське право 
 

1. Всі права на фото та віртуальні тури належать MatchOffice протягом всього 
періоду часу та в усьому світі. Клієнт має право використовувати будь-які 
віртуальні тури та фотографії, за які було сплачено Клієнтом.  

2. Назви всіх фотографій та віртуальних турів залишаються власністю 
MatchOffice.  

3. MatchOffice стверджує моральне право на визнання себе автором всіх 
матеріалів та право отримувати підтвердження свого авторства згідно з 
Консолідованим законом про авторське право 2014 (Данія). 
 

2. Припустиме використання  
 

1. Клієнту дозволяється використовувати віртуальні тури для будь-яких форм 
маркетингу та на будь-яких цифрових медіа, якщо він не видаляє та не 
приховує зовнішнє посилання, що підтверджує авторство та включене у HTML 
код віртуального туру.  

2. Фото та віртуальні тури будуть розміщені на сайті Lokalebasen.dk або на 
відповідному локальному сайті MatchOffice.com у кожній країні. MatchOffice 
зберігає за собою право використовувати будь-які фото чи віртуальні тури 
для власного маркетингу будь-якого типу, включно з, але не обмежуючись, на 
сайті Lokalebasen.dk, MatchOffice.com (та локальних сайтах у кожній країні) та 
онлайн-журналі «Nine2Five».  
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3. Клієнту дозволяється використовувати фото та віртуальні тури для будь-якої 
форми маркетингу за умови визнання авторського права MatchOffice шляхом 
розміщення відповідного посилання або на сайт MatchOffice.com (або локальні 
сайти у кожній країні), або Lokalebasen.dk. 
 

3. Ціни 
 

1. Номінальною ціною віртуального туру є 175 євро (для площ менших за 
1000м2) та 375 євро (від 1000м2 до 5000м2). Вона включає фотографування, 
редагування, хостинг та технічне забезпечення туру перших 12 місяців.  

2. Якщо Клієнт бажає віртуальний тур без малого логотипа MatchOffice чи 
Lokalebasen.dk у правому нижньому куті віртуального туру, це буде додатково 
коштувати 150 євро за віртуальний тур.   

3. Якщо клієнт бажає віртуальний тур без розміщення посилання, що 
підтверджує авторство, на MatchOffice.com (або відповідний локальний сайт у  
кожній країні) або Lokalebasen.dk, це буде додатково коштувати 150 євро за 
віртуальний тур. 
 

4. Хостинг 
 

1. Всі фотографії зберігаються на сервері MatchOffice. 
2. Всі віртуальні тури частково зберігаються на сервері MatchOffice, та частково 

на сервері Walkinto.inc.  
a) MatchOffice зберігає всі початкові зображення 
b) Walkinto.inc зберігає метадані та інші зображення та логотипи, що є 

частиною віртуального туру. Компанія MatchOffice зобов’язана 
сплачувати за цю послугу.  

3. Клієнту потрібно щорічно поновлювати хостинг. Річна вартість, яка 
сплачується компанії, включає власні  витрати MatchOffice на зберігання 
матеріалів на сервері Walkinto.inc, технічне забезпечення, ліцензійні програми 
та експлуатаційне обслуговування обладнання, становить 129 євро, якщо не 
було вказано інакше. 

4. MatchOffice зберігає право дезактивувати будь-які віртуальні тури, які не були 
належним чином оплачені Клієнтом.  

5. Віртуальні тури можуть мати неактивний статус без повної дезактивації, якщо 
клієнт має бажання відновити хостинг у майбутньому, але не потребує 
віртуального туру в даний час. Така домовленість може бути досягнута з 
MatchOffice до закінчення поточного плану хостингу.  

6. MatchOffice попередить клієнта за місяць до дати необхідного поновлення 
хостингу.  
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5. Погодження з умовами та скасування віртуального туру  
 

1. Клієнт погоджується на вищезазначені умови, розміщуючи фотографії чи 
віртуальні тури, надані MatchOffice, на будь-якому вебсайті чи для будь-якої 
форми маркетингу, що не є власністю або не контролюється Lokalebasen.dk 
A/S або MatchOffice.  

2. Якщо Клієнт бажає скасувати створення віртуального туру, Клієнт повинен 
повідомити MatchOffice принаймні за два тижні до призначеної дати  
фотографування. Якщо Клієнт попереджає менше, ніж за два тижні, він 
зобов’язаний буде сплатити 150 євро.  
 

6. Право та юрисдикція  
 

1. Спори стосовно даної угоди можуть бути вирішені у Міському суді Копенгагена 
(Københavns Byret) відповідно до данського законодавства.  
 

Умови створення та використання віртуального туру, версія 1.0 від 18 липня, 2016 
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