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Ballagási képek árlista

1-es alaprendelés ára (1):
1500 Ft

Alaprendelés tartalma (2) (3):
12 db bélyegkép (4) (5) (6)
4 db 10 cm x 15 cm-es kép (4) (5) (6)
1 db emlékkönyv (7) (8)

2-es alaprendelés ára (1):
2100 Ft

Alaprendelés tartalma (2) (3):
12 db bélyegkép (4) (5) (6)
4 db igazolványkép (4) (5) (6)
8 db 7 cm x 10 cm-es kép (4) (5) (6)
2 db 10 cm x 15 cm-es kép (4) (5) (6)
1 db emlékkönyv (7) (8)
1 db kép adathordozón történő kiadása

Bármely alaprendeléstől eltérő képből történő rendelés esetén, 300 Ft retusálási díjat számítunk fel. (4)
Utánrendelés árak:
Bélyegkép (5)
Igazolványkép (5)
7 cm x 10 cm-es kép (5)
10 cm x 15 cm-es kép (5)
13 cm x 18 cm-es kép (5)
15 cm x 21 cm-es kép (5)
21 cm x 30 cm-es kép (5)
30 cm x 40 cm-es kép (5)

290 Ft / 12 db
390 Ft / 4 db
290 Ft / 2 db
290 Ft / db
350 Ft / db
390 Ft / db
690 Ft / db
1390 Ft / db
Egyéb árak:

Csoportkép (15 cm x 21 cm-es / 21 cm x 30 cm-es) (5) (6)
21 cm x 30 cm-es tablómásolat (5) (6)
Emlékkönyv
Nagy tabló szerkesztése és nyomtatása (5) (9) (10)
Nagy tabló keretezése (5) (11)
Nagy tabló feszítőkeretre illesztése (5) (12)
Nagy tabló kasírozása (5) (13)
Retusált képek adathordozón történő kiadása (14)

490 Ft / db

790 Ft /db
490 Ft / db
600 Ft / db
14900 Ft / db
2000 Ft / fm
1800 Ft / fm
6500 Ft / m2
1500 Ft / kép

Az alaprendelést a nyersképek átvételkor kell fizetni. A nyersképek a fotózást követően azonnal átvehetők, illetve a fotózás alatt is megtekinthetők.
Amennyiben az átvett nyersképekből nem sikerült választani, újra fotózás kérhető az alaprendelés áráért. A már kifizetett alaprendelés ára teljes
összegben felhasználható az újra fotózott képek rendelésénél.
(2)
Szükség estén lehetőség van kozmetikai alapszolgáltatásra, melynek igénybe vétele DÍJMENTES.
(3)
Az alaprendelés nem bontható, egy választott képről egyféle színű (színes, fekete-fehér, barnított) kép rendelése lehetséges.
(4)
Papírra történő képkidolgozás csak retusált képből lehetséges.
(5)
Expressz határidővel történő rendelés esetén az árak 40 %-kal emelkednek.
(6)
Az elkészült képek szerzői jogvédelem alatt állnak, ezért a képek adathordozón történő kiadása esetén díjat számítunk fel.
(7)
Osztályonként 1 db emlékkönyv az osztályfőnök részére DÍJMENTES.
(8)
Az emlékkönyv nem tartalmazza a fotózott képeket.
(9)
2
Az ár 1 m -es nyomtatási méretre, illetve 30 fő alatti osztálylétszámra vonatkozik, e feletti rendelés esetén az ár módosul.
(10)
A tanárokról a nagy tablóra felhelyezendő képek fotózása DÍJMENTES.
(11)
Az ár tartalmazza a valódi fából készült keretet, az üveglapot és az akasztóval ellátott hátlapot.
(12)
Az ár tartalmazza a nyomtatott anyag 2,5 cm mélységű, fenyő anyagú keretre illesztését, amely rejtett rögzítéssel történik.
(13)
A habkarton anyagú hátlapon kívül az ár tartalmazza az elülső felületre illesztett UV, karc és vízálló rétegeket, amely által a nyomtatott anyag kültéri
felhasználása is lehetséges.
(14)
6000 Ft feletti rendelés esetén az összes kép adathordozón történő kiadása DÍJMENTES.
(1)

Az árlista 2016. február 25.-től érvényes. Az árak az ÁFA-t tartalmazzák.

