




* Görseller onaylı proje dahilinde bilgi vermek amaçlı hazırlanmış olup, olası farklılıklarda Sözleşme ve Mahal Listesi geçerli olacaktır. Ayrıca, teknik zorunluluklardan dolayı Makro proje ve görsellerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
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