LEPINGULISE PARTNERI HINNAKIRI
City24 partneritele (s.o. lepingu sõlminud kinnisvarafirmadele) on tasu ühe kasutaja eest sõltuvalt paketist 35,50 kuni 63,50 kasutajakonto eest
kuus. Kasutajaks loetakse igat kontaktisikut, kes on kuulutuse juures määratletud nime ja/või kontaktandmetega. Täiendavat kasutajatasu ei
küsita, kui nii lisainfos kui ka maakleri kontaktides toodud andmed viitavad samale kontaktisikule. Näiteks: Kui ühe objekti lisainfos on toodud
Artur Kask 666 0360 ja all kontaktiväljas Karin Noppel 666 0361, siis loetakse neid kahe kasutaja kontaktandmetena. Igasugust reklaami, mida
lisatakse kuulutuse piltide juurde ja mis ei kuva otseselt kuulutavat objekti, loetakse Kuld paketiks ning tasu arvestatakse vastavalt Kuld paketi
hinnakirjale. Kui kasutajaid ühe kaubamärgi all on üle 10 siis iga järgnev kasutaja on tasuta.
1. ASTE - tavakuulutus; 2. ASTE - prioriteediga kuulutus; 3. ASTE -eripakkumine; 4. ASTE fikseeritud eripakkumine.
* Hindadele lisandub käibemaks.

STANDARD

PRO

KULD

1 KASUTAJAKONTO, KUNI 40 KUULUTUST/KUU (paketil “Kuld”, kuni 75 kuulutust)

35,50

44,00

63,50

2 KASUTAJAKONTOT, KUNI 100 KUULUTUST KUU (paketil “Kuld”, kuni 150 kuulutust)

71,00

88,00

127,00

3 KASUTAJAKONTOT, KUNI 200 KUULUTUST/KUU (paketil “Kuld” ilma limiidita)

106,50

132,00

190,50

4 KASUTAJAKONTOT/KUU, KUULUTUSTE ARV LIMITEERIMATA

142,00

176,00

254,00

5 KASUTAJAKONTOT/KUU

177,50

220,00

317,50

6 KASUTAJAKONTOT/KUU

213,00

264,00

381,00

7 KASUTAJAKONTOT/KUU

248,50

308,00

444,50

8 KASUTAJAKONTOT/KUU

284,00

352,00

508,00

9 KASUTAJAKONTOT/KUU

319,50

396,00

571,50

10 JA ROHKEM KASUTAJAKONTOT/KUU

355,00

440,00

635,00

1. ASTE - 1 LISAKUULUTUS/KUU

1,60

1,60

2. ASTE - 1 PRIORITEEDIGA LISAKUULUTUS/KUU (juures reklaamlause)

2,50

hinnas 3 objekti kasutaja
kohta, iga järgnev 2,50

kõik objektid on
prioriteediga

kõik objektid maakleri
visiitkaardiga

kõik objektid maakleri
visiitkaardiga

kõik objektid on
maakleri visiitkaardiga

puudub

puudub

kõik objektid on firma
visiitkaardiga

KUULUTUSED/PERIOOD/HIND

MAAKLERI VISIITKAART/KASUTAJA KOHTA

FIRMA VISIITKAART

Standard pakett

Pro pakett

Kuld pakett

Pakett on mõeldud hinnatundlikule kliendile, kelle
peamine eesmärk on avaldada kuulutus City24
andmebaasis. Kasutajate poolt lisatav kuulutuste
arv on limiteeritud. Üks kasutaja saab lisada kuni 40
objekti, 2 kasutajat kuni 100 ja 3 kuni 200 objekti.
Alates 4 kasutajast limiidipiirang kaob. Eraldi on
võimalik osta juurde täiendavaid tooteid.

Pakett on mõeldud kliendile, kes soovib reklaamida end
rohkem kui Standardpakett seda võimaldaks. Kõik selle
paketi kuulutused on maakleri visiitkaardiga, hinnas
sisaldub ka 3 prioriteediga kuulutust kasutaja kohta
kuus. Sarnaselt Standardpaketiga on ka PRO paketil
kuulutuste lisamise piirang.

Pakett on mõeldud kliendile, kes soovib end jõuliselt
reklaamida ning teistest eristuda. Kõik selle paketi
kuulutused on prioriteediga ning alates kolmest
kasutajast kaob objektide limiidi piirang. Pakett sisaldab
tooteid, mida muudes pakettides pole ning ei saa ka
juurde osta. Näiteks: ettevõtte logo, firma visiitkaart lisaks
maakleri visiitkaardile, mis võimaldab infot firma kohta
paremini esile tuua. Pildigaleriis näitab kinnisvarafirma
enda objekte. V.a kui firmal on ainult 1 avaldatud objekt.

3. ASTE Eripakkumise kuulutus
4. ASTE Fikseeritud eripakkumine
Tavakuulutuste all:
1 nädal		
210,00 EUR
2 nädalat		
310,00 EUR
Uusarenduste all:
1 nädal		
2 nädalat		

150,00 EUR
250,00 EUR

Tavakuulutuste all:
City24 esilehel ja otsingulehel
1 nädal		
32,00 EUR
2 nädalat		
64,00 EUR
Uusarenduste all:
Esilehel ja Uusarenused lehel
2 nädalat		
96,00 EUR
1 kuu		
192,00 EUR
Mobiilis m.city24.ee
1 nädal		
2 nädalat		
1 kuu		

Lepingulise partneri hinnakiri kehtib alates 01.01.2017

4,00 EUR
8,00 EUR
16,00 EUR

Uusarenduse kuulutus
Pildiga kuulutus, mis on kuvatud City24
Uusarenduste lehel
1 kuu		

64,00 EUR

Ilma partnerlepinguta Kasutaja
(kehtib alates1.juuni, 2009 .a.)
Partnerlepinguta kasutajate (eraisikud, FIE-d või
ettevõtted, kes sisestavad kuulutuse tavakeskkonna
www.city24.ee kaudu) hinnakirja vaata siit:
www.city24.ee/prices/

AS Kinnisvaraportaalil on õigus ühepoolselt muuta Lepingulise Partnerkasutaja hinnakirja, teatades sellest ette üks kuu ja avaldades info www.city24.ee koduleheküljel. Partnerlepinguta kasutaja hinnakirja ning
reklaambannerite hinnakirja on AS Kinnisvaraportaal õigustatud muutma igal ajal. Sellisel juhul informeerib AS Kinnisvaraportaalklienti hinnakirja muutmisest viivitamatult www.city24.ee kodulehekülje kaudu.

