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Virtuální staging - 890,-/fotografie ( €35 / fotografie )
Virtuální úprava reálné fotografie nemovitosti, doplnění o nábytek a dekoraci.

Virtuální renovace - 1 390,-/fotografie ( €55 / fotografie )
Virtuální úprava nedokončené nemovitosti nebo nemovitostí před rekonstrukcí. Úprava podlahové plochy, stěn, stropů + doplnění o nábytek a
dekoraci.

Vizualizace interiéru - 2 490,- /fotografie ( €100 / fotografie )
Vizualizace pokojů podle náčrtu nebo jiného modelu.

3D model - vizualizace - 2 690,- /fotografie ( €110 / fotografie )
Vizualizace pokojů podle náčrtu nebo jiného modelu.

Vizualizace exteriéru - 3 900,- / model ( €155 / model )
Vizualizace exteriéru podle náčrtu nebo jiného modelu.

3D půdorys - 2 490,-/ model ( €100 / model )
3D půdor ys nemovitosti z plánu stavby.

Další služby:

Videoprohlídka plocha do 70m - 2 990,Nemovitost se natáčí pomocí kamerového stativu, stabilizátoru, dronu . Video je doplněno hudbou na pozadí, logem realitní kanceláře ( záběr y z
dronu + 500,-).

Videoprohlídka plocha nad 70m - 3 590,Nemovitost se natáčí pomocí kamerového stativu, dronu, stabilizátoru . Video je doplněno hudbou na pozadí, logem realitní kanceláře ( záběr y z
dronu + 500,-).

Virtuální prohlídka Matterport Plocha do 70m2 - 2 290,Virtuální prohlídka Matterport s hostingem na 3 měsíce ZDARMA.

Virtuální prohlídka Matterport Plocha nad 70m2 - 2 790,Virtuální prohlídka Matterport s hostingem na 3 měsíce ZDARMA.

Doprava:

Doprava
Pro focení jakýchkoliv nemovitostí, ležících za hranicí města (Praha, Brno, Ostrava) je účtováno zakladní dopravné do výchozího města + dopravné do
místa focení. Jako výchozí/koncové místo se pro cestu TAM a ZPĚT . Sazba závisí dle tarifního pásma ve kterém leží nemovitost.
Ostrava 500Kč, Brno 1 000Kč, Praha 1 500Kč

Pojďme udělat něco skvělého!



Pokud byste se chtěli dozvědět více o tom, co může
TOURS-3D udělat pro vaše podnikání, nebo získat
cenovou nabídku projektu, neváhejte nás kontaktovat.



+420 777 726 001
Po. - Pá. 9:00–18:00





Najdete nás

Pošlete nám zprávu

Sociální profily

Srbská 2710, 612 00

Pro nové klienty:
kristian@tours-3d.com



@Tours-3d.com_



@tours3d_com

Brno-Královo Pole

Otázky a podpora:
kristian@tours-3d.com
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