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fényes fotópapír 250g
30x40 plakát
40x60 plakát
50x70 plakát
70x100 plakát
100x100 plakát

1 700 Ft
2 800 Ft
4 300 Ft
8 600 Ft
13 500 Ft
selyemfényű fotópapír 260g

30x40 plakát
40x60 plakát
50x70 plakát
70x100 plakát
100x100 plakát

1 700 Ft
2 800 Ft
4 300 Ft
8 600 Ft
13 500 Ft
vászon 370g

30x40 plakát
40x60 plakát
50x70 plakát
70x100 plakát
100x100 plakát

4 300 Ft
6 700 Ft
10 500 Ft
18 500 Ft
24 500 Ft

Egyedi igény szerinti képszerkesztés óradíja

Áraink az ÁFA-t tartalmazzák.
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

5 000 Ft
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Vállalási feltételek
1. Szolgáltatásainkat az üzletekben kifüggesztett, és az internetes oldalunkon (www.digilabfoto.hu)
(www.digilabfoto.hu)
kihirdetett árakon vállaljuk, a feltüntetett árak tartalmazzák az ÁFA-t,
ÁFA t, és forintban értendők.
értend
2. Digitális képkidolgozás, fotókönyv, naptár, kollázs poszter, poszter, vászon poszter, üdvözlőlap,
üdvözl
megrendelés helyes leadásáért minden esetben
e
a megrendelő felelős.
3. A hozzánk kidolgozásra leadott digitális képeket ideiglenesen digitális másolatokban tároljuk. Külön
kérésre a megrendeléseket korábban is törölhetjük, de ebben az esetben nem tudjuk önnek a
terméket később megismételni. Szándékunk szerint a digitális képek semmilyen körülmények között
nem kerülnek illetéktelenek szeme elé, birtokába, vagy állnak rendelkezésére. A hozzánk leadott
képek nem lehetnek jogsértőek,
ek, szerz
szerzőii jog védelme alatt állók, jó erkölcsbe ütközők.
ütköző Fenntartjuk a
jogot, hogy az ilyen képek kidolgozását, feldolgozását megtagadjuk.
4. Az interneten leadott megrendelések olyan számítógéprendszeren is keresztülfutnak, aminek az
üzemeléséért nem vagyunk felelősek.
felelősek. Ezért a megrendelések beérkezését üzletünkbe nem ttudjuk
garantálni. A már beérkezett megrendeléseket a lehető
lehet leggyorsabban dolgozzuk fel, és igazoljuk
vissza e-mailben.
5. Minőségi
ségi reklamációkat kizárólag fizikailag sérülten kiadott képek esetén, azok átvételekor
fogadunk el. Digitális képrőll papírkép ké
készítésekor, képrőll kép készítésekor, illetve utánrendelésnél
törekszünk a lehető legjobb minőségre,
minőségre, de nem garantáljuk az eredetivel megegyező
megegyez színeket.
6. Mindent elkövetünk, hogy kidolgozó rendszerünk tökéletesen működjön.
m ködjön. Abban a nem kívánt
esetben, ha bármilyen rendszerhiba, gépleállás, vis maior lép fel, az előzetesen
el zetesen vállalt határid
határidők
változhatnak. A határidő változásról megkíséreljük értesíteni megrendelőinket.
megrendel inket. A késve teljesített
elkészülésért semmilyen kártérítési felelősséget
felel
nem vállalunk.
7. Utánrendelésnél
nrendelésnél a nem egyértelmű
egyértelm rendelésfelírásból (pl. nem megfelelő kockaszám megadása)
eredő problémák elkerülése végett kérjük, hogy egyeztessenek munkatársainkkal. Csak az így felvett
rendelések pontos elkészüléséért vállalunk felelősséget.
felel
8. Kidolgozásra leadott fekete-fehér
fehér filmek, színes negatív filmek, illetve diafilmek sérülése vagy
teljesen használhatatlanná válása esetén kizárólag csak az adott nyersanyag értékéig vállalunk
felelősséget. Ezen túlmenően
en semmilyen kártérítési felelősséget
felel
nem vállalunk.
9. CD, DVD-írást
írást kizárólag olyan memóriakártyáról vállalunk, ami digitális fényképezőgéppel
fényképez
rögzített
(kép) adatokat tartalmaz. Más hordozóról nem vállalunk CD, DVD-írást.
DVD
10. Fényképezőgépbe
gépbe filmet, adathordozót csak a megrendelő
megrendel felelősségére
sségére helyezünk
helye
be, illetve
távolítunk el. A hozzánk leadott adathordozókért és filmekért a nyersanyag értékéig vállalunk
felelősséget. Kizárjuk felelősségünket
sségünket adatvesztés és adattörlés esetére, akkor is, ha az a megrendel
megrendelő
kifejezett kérésére történik.
11. Az elkészült,
zült, de át nem vett tételeket 3 hónapig őrizzük. A 3 hónapos határidő
ő után
megsemmisítjük az át nem vett megrendeléseket.

MEGRENDELÉSÉVEL ÖN ELFOGADJA VÁLLALÁSI FELTÉTELEINKET

Áraink az ÁFA-t tartalmazzák.
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

