HERNER FOTO
Priser fremkaldte billeder
Priser på papir billeder fremkaldt på kvalitets papir med blank overflade i farve eller sort/hvid
10 x 15 cm
8 kr. pr stk.
10 stk. 58 kr.
20 stk. 79 kr.
13 x 18 cm
15 kr. pr stk.
5 stk. 55 kr.
10 stk. 99 kr.
15 x 20 cm
54 kr. pr stk.
2 stk. 88 kr.
4 stk. 135 kr.
15 x 21 cm
54 kr. pr stk.
2 stk. 88 kr.
4 stk. 135 kr.
18 x 24 cm
95 kr. pr stk.
3 stk. 176 kr.
6 stk. 298 kr.
20 x 30 cm
87 kr. pr stk.
3 stk. 141 kr.
6 stk. 268 kr.
21 x 30 cm
87 kr. pr. stk.
3 stk. 141 kr.
6 stk. 268 kr.
30 x 40 cm
177 kr. pr stk.
2 stk. 298 kr.
4 stk. 576 kr.
30 x 45 cm
177 kr. pr stk.
2 stk. 298 kr.
4 stk. 576 kr.
40 x 60 cm
498 kr. pr stk.
2 stk. 836 kr.
50 x 70 cm
598 kr. pr stk.
60 x 80 cm
698 kr. pr stk.
70 x 100 cm
798 kr. pr stk.
Alle andre formater eller større størrelser efter aftale
Ved alle ordre kommer der bestillings og emballage gebyr på 39 kr. oven i prisen.
Når billeder er klar, så laves der aftale omkring afhentning eller levering.

Leveringstid normalt inden for 10 arbejdsdage, evt. Express levering efter aftale.

Priser Digitale billede
Køb alle de redigerede billeder fra et fotoshoot, i den fulde opløsning og uden logo, i både farve og sort/hvid, og i 7
forskellige størrelser, lige klar til at fremkalde. Pris 395 kr.
I kan selv vælge, hvordan i vil have dem, på USB stik, DVD eller i en online dropbox mappe, som i kan downloade
billeder meget nemt fra.
Ønskes de på USB stik, lægges der 65 kr. oven i prisen.
Hvis der vælges digitalt overførsel, er det bedst at hente dem på en computer og så selv gemme billeder.
Billeder slettes automatisk efter 28 dage, så de skal downloades inden da.
Købes billeder digitalt enkeltvis er prisen 99 kr. pr stk.
Digitale billeder er færdig redigeret i både farve og sort/hvid lige klar til fremkaldelse og tryk i flg. størrelser 30x45,
20x30, 21x30, 18x24, 15x20, 13x18 og 10x15 cm.
Fil formatet jpg, farveprofil SRGB og 300 dpi, evt. andet format og størrelser efter aftale.
Der er ikke nogen købstvang eller krav om, at man skal købe billeder ved en fotografering.

Bestilling og betaling
Hvis man ønsker billeder fremkaldt, så sender man bestilling via www.facebook.com/HernerFoto.

eller mail info@hernerfoto.dk
Herner Foto

Skovhaven 41

5320 Agedrup

info@hernerfoto.dk

tlf. 26 80 94 34

www.hernerfoto.dk

skriv hvilke billede nr. der ønskes fremkaldt, i hvilke størrelser de ønskes og om det er farve eller sort/hvid.
Se nedenstående eksempel.
Eksempel
3 stk. 4056_sh 13x18 sort/hvid
1 stk. 4056_sh 15x20 sort/hvid
2 stk. 4056 13x18 farve
1 stk. 4063 18x24 farve

Man er selvfølgelig velkommen til at kontakte mig, for yderligere info, tilbud eller spørgsmål eller hvis man
har specielle ønsker.
Jeg printer og fremkalder IKKE selv, men får alle billeder og tryk lavet ved et professionelt Foto Firma.
De er specialister i den slags og laver kun det og altid med et super godt resultat.
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