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Regulament Campanie 

“Tur Virtual 3D GRATUIT pentru agenții imobiliare” 

 

I. Organizatorul 

Campania “Tur Virtual 3D GRATUIT pentru agenții imobiliare” (numită în continuare 

CAMPANIA) este organizată de TRIVIT SERVICES S.R.L., înregistrată la Registrul Comerțului cu 

nr. J40/17439/2018, Cod Fiscal (C.U.I.) RO40262760, având sediul social în București, Str. 

Moroeni nr.60D, cont bancar  RO37BTRLRONCRT0478793901, deschis la Banca Transilvania, 

reprezentată prin Dl. Andrei Ghioarcă în calitate de Administrator, denumită în continuare 

SCANBOX.RO.  

 

Prin simpla înscriere în CAMPANIE, PARTICIPANȚII declară că vor respecta termenii și condițiile 

prezentului Regulament, potrivit celor menționate în cuprinsul său.  

 

SCANBOX.RO isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament sau de a prelungi 

perioada CAMPANIEI pe parcursul derularii acesteia, precum si dreptul de a inceta Campania 

inainte de termen, cu notificarea în scris a participanților înscriși în CAMPANIE.  

 

II. Durata campaniei și aria de desfășurare 

CAMPANIA se va desfășura în aria de acoperire a județelor București și Ilfov în perioada 

01.10.2020 – 15.11.2020 (inclusiv), în conformitate cu condițiile prevăzute în prezentul 

Regulament. Perioada de desfășurare este împărțită astfel:  

- Perioada de înscriere: 01.10.2020 – 14.10.2020 

- Perioada de programare: 15.10.2020 – 15.11.2020 

 

III. Dreptul de participare  

La această CAMPANIE poate participa orice Persoană Juridică care acceptă termenii și 

condițiile prezentului Regulament (denumiți în continuare PARTICIPANȚII).  

Înscrierea participanților se face exclusiv completând formularul pus la dispoziție de 

SCANBOX.ro pe site-ul https://www.scanbox.ro/campanie-tur-virtual-3d-gratuit. 

 

IV: Regulamentul campaniei 

1. Produsul oferit gratuit de SCANBOX.RO este un tur virtual 3D Matterport, împreună cu 

elementele menționate la punctul 6;  

2. Înscrierea în CAMPANIE se realizează în perioada 01.10.2020 – 14.10.2020; 

3. Turul Virtual 3D se realizează gratuit pentru imobile cu suprafețe utile mai mici de 100mp; 
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4. PARTICIPANTUL se poate înscrie o singură dată cu un singur imobil, de pe raza județelor 

București și Ilfov. 

5. Turul Virtual 3D se poate utiliza gratuit timp de 30 de zile de la momentul predării. Pentru 

extinderea perioadei de utilizare a turului virtual 3D realizat gratuit, se vor aplica următoarele 

tarife: 

 - 1 lună în plus: 5,00 € + TVA  

 - 3 luni în plus: 12,00 € + TVA  

 - 6 luni în plus: 20,00 € + TVA 

 - 12 luni în plus: 45,00 € + TVA 

5.1. Programarea procesului de scanare pentru Turul Virtual 3D se realizează doar prin 

formularul pus la dispoziție de SCANBOX.RO pe site-ul https://www.scanbox.ro/campanie-tur-

virtual-3d-gratuit; 

5.2. Confirmarea / Infirmarea programării din partea SCANBOX.RO se transmite în maxim 12 

ore de la momentul completării formularului on-line;  

5.3. Confirmarea programării din partea PARTICIPANTULUI se realizează prin semnarea 

Contractului de prestări servicii transmis de către SCANBOX.RO, alături de prezentul 

Regulament (Anexa 1) și tarifele practicate de SCANBOX.RO în afara CAMPANIEI (Anexa 2).;  

5.4. Programarea procesului de scanare și realizarea efectivă a turului virtual 3D se realizează 

în perioada 15.10.2020 – 15.11.2020, respectând procedurile menționate anterior;  

5.5. Programările se realizează în limita locurilor disponibile; 

6. Turul Virtual 3D vine la pachet cu următoarele elemente vizuale și servicii: 

- 1 x Tur Virtual 3D 

- 3 x Perspective vizuale noi (Dollhouse, Floorplan, VR) 

- 2 x Fotografii 2D per încăpere; 

- 1 x Fotografie 360 per încăpere; 

- 3 x Etichete interactive per tur virtual; 

- Etichete cu denumirile și suprafețele camerelor; 

- Măsurători integrate; 

- Posibilitate de acces în turul virtual 3D cu parolă; 

- Procesare completă a modelului 3D; 

- Link URL pentru utilizare, prezentare și distribuire; 

- Transport inclus pe raza județelor București și Ilfov; 

- Găzduire și utilizare gratuită timp de 30 de zile. 

7. Livrarea materialelor se realizează în maxim 48 de ore de la data procesului de scanare prin 

intermediul unui link URL.  

 

Vă mulțumim pentru participare! Echipa scanbox.ro 
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