COPYRIGHT

Tidsbestilling:
ophavsret

Jeg/Vi har reserveret tid

Jeg forbeholder mig den fulde ophavsret til alle mine optagelser, dvs. at kopiering
af billederne ikke er tilladt.
Krænkelse af ophavsretsloven kan straffes med bøde.
I øvrigt henvises til loven om fotografiske billeder:
https://kum.dk/kulturomraader/vil-du-vide-mere-om-ophavsret/billedekunst-og-fotografier

den _________________
kl. ________:_________

UDSTILLINGSBILLEDER
Såfremt andet ikke er aftalt, må jeg bruge billederne til fx. udstillinger, konkurrencer
og annoncering.
Udstillede billeder kan efter 3 mdr. Købes, -50%.

Mit arbejde bygger på de højeste standarder,
derfor tilbyder jeg en reel garanti på mine portrætbilleder.
Her er mit tilbud:
Er du/I utilfreds med fotograferingen, når du/I før købet ser prøvebillederne,
tager jeg optagelserne om - gratis!
Ring til mig, -eller kom ind i mit atelier og bestil tid til fotografering.

WWW.TOLDBOD.DK

Highway Studio
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De smukkeste portrætter
- med livsvarig garanti

Fotograferne Katrinebjergvej
Ole Toldbod Fotografi

Jens Erik Bæk

Ole Toldbod

OLE TOLDBOD
FOTOGRAFI
KATRINEBJERGVEJ 95A
8200 AARHUS N
WWW.TOLDBOD.DK
TELEFON 86 10 80 08

Husk!
Hvis du / I har specielle ønsker til “anderledes / personlige” optagelser har jeg mere end
30 års erfaring og kan lave det meste, nævn det blot ved tidsbestillingen.

DIVERSE

PORTRÆT FOTOGRAFERING (uden kopier)

Restaurering og kopiering af gamle billeder: giv gamle billeder nyt liv.

Standard
1 person
2 personer
3 personer
Gruppe

Polterabend.... lav en kalender, eller blot et billede til morgengaven.
Kalender: den personlige gave.
Model for en dag: sjov og anderledes oplevelse.

300,375,425,600,-

Special
600,1 person
750,2 personer
900,3 personer
Gruppe
1.300,-

Kontaktark: kr. 200,- // Cd-R: kr. 250,Tillæg aften og weekend +500,Ved fotografering uden for atelieret beregnes ét tillæg på kr. 650,- + kr. 10,- pr. km.

Reklame- & presse foto: se mere på min hjemmeside www.toldbod.dk

Kig ind og lad os finde en pris på netop din opgave!

PASFOTO

Jeg er certificeret pasfoto fotograf, så der er garanti for godkendelse

Farve eller s/h

4 stk. 3,5x4,5 cm
8 stk. 3,5x4,5 cm

150,200,-

3 stk. 5x5 cm, USA
8 stk. 3x4 cm, Iran
Digital fil -100,- v/køb af print

CV-FOTO

200,500,250,-

Profilbillede til LinkedIn, Facebook, hjemmeside, ansøgning mm. (700x700ppi)
Fotografering og digitale billeder i webstørrelse (700x700 ppi). Valgfrit farve eller sort/hvid

1 stk.
2 stk.
3 stk.
4 stk.

500,800,1.000,1.100,-

SELSKABSFOTOGRAFERING
Opstart
Pr. billede
Kørsel pr. km
Pr. time

325,15,10,650,-

Billederne leveres i trygt bog

GAVEPAKKER uden fotografering

Print / Forstørrelser uden fotografering
1. kopi
2.195,1.795,1.595,1.295,895,775,725,495,395,175,115,75,-

1 motiv / farve eller s/h / mange størrelser
Pakke nr. 1a (9 stk. billeder)

Pakke nr. 1b (6 stk. billeder)
Spar
,kr. 500

1 stk. 13x18
4 stk. 9x13
4 stk. 6x8

kr.

800,-

Pakke nr. 2a (7 stk. billeder)

Pakke nr. 2b (5 stk. billeder)
Spar
,kr. 515

1 stk. 18x24
2 stk. 13x18
4 stk. 9x12

2 stk. 13x18
2 stk. 9x13
2 stk. 6x8
1 stk. 18x24
4 stk. 13x18

Spar
,kr. 365

kr.

800,-

Spar
,kr. 515

kr. 1.200,-

kr. 1.200,Spar

Pakke nr. 2c (6 stk. billeder) kr. 570,-

6 stk. 13x18

kr. 1.200,-

Pakke nr. 3a (8stk. billeder)

1 stk. 30x40
1 stk. 18x24
2 stk. 13x18
4 stk. 9x12

2 stk. 18x24
4 stk. 13x18
4 stk. 9x12

Følgende*
1.525,1.250,1.125,925,625,550,495,350,275,125,80,50,-

Opklæbning
220,180,160,130,90,80,-

75,50,40,25,25,25,-

Laminat
+500,+450,+400,+350,+250,+250,+250,+150,+150,+75,+50,+25,-

*sammen med 1. kopi

Pakke nr. 4a (10 stk. billeder)
Spar
,r
k . 610

60x80 cm
50x70 cm
50x60 cm
40x50 cm
30x40 cm
27x34 cm
24x30 cm
18x24 cm
13x18 cm
9x12 cm
6x8 cm
4,5x6 cm

Spar
,r
k . 615

Alle print mærkes med “Ole Toldbod Fotografi i højre hjørne. Din garanti for et originalt billede
med maksimal holdbarhed.

kr. 2.000,-

kr. 2.000,-

Digitale billeder uden fotografering og “logo“
Billedfilerne leveres til download via “Wetransfer“, pr. mail eller egen USB-Stick.

Pakke 1a

Pakke 2b

Pakke 4a

Billedfiler i lav opløsning.
Størrelse 689x886 pixels

Billedfiler i høj opløsning, 300 ppi.
Billedstørrelse og pris som “print“

Kun kr. 250,-

+ kr. 450,-

Næsten alt kan lade sig gøre!
Specialmål på billeder, rammer og passepartou, indhent venligst tilbud.

