PRISLISTE www.fotoscan.dk
Vedbendvej 20, 5220 Odense SØ, Mobil: 61330054, fastnet: 32 12 4400
Danske kr. inkl. moms. Evt. porto / fragt ikke inkl.

ØKONOMI - pris pr. stk.

Under 500 stk.

Over 500 stk.

Dias monteret i ramme (du har selv renset glasset) (24x36)
Hele strimler af dias eller negativer – pris pr. billed (24x36)

1,75
1,75

1,50
1,50

Løse dias / negativer / udvalgte fra strimmel – pris pr. billed (24x36)
Tillæg for udvendig rengøring af dias i glasrammer

2.25
0,50

2,00
0,25

Under 500 stk.

Over 500 stk.

2,50
2,50

2,25
2,25

3,00
0,50

2,75
0,25

Under 500

Over 500 stk.

Dias i ramme (rengjorte) (24x36)
Hele strimler af dias eller negativer – pris pr. billed (24x36)

4,00
4,00

3,50
3,50

Løse dias / negativer / udvalgte fra strimmel – pris pr. billed (24x36)
Tillæg for udvendig rengøring

4,50
0,50

4,00
0,50

Under 500
3,50
5,50

Over 500 stk.
3,00
5,00

1,00

1,00

- for dig, som selv vil lege med billedbehandling, men ikke har tid eller lyst
til at scanne.
Dias/negativer scannes i standard opløsning. Med eller uden
automatisk justering af lys/farver. Ingen beskæring eller fjernelse af
støv.

STANDARD - pris pr. stk.
- for dig, som ikke selv vil/kan billedbehandle.
Vi scanner i standard opløsning. Individuel farvejustering og renskæring af
kanter.
Dias i ramme (du har selv renset glasset) (24x36)
Hele strimler af dias eller negativer – pris pr. billed (24x36)
Løse dias / negativer / eller udvalgte fra strimmel – pris pr. billed
(24x36)
Tillæg for udvendig rengøring af glas.

SUPER – pris pr. stk.
- for dig, som ønsker det bedst mulige resultat
Scannes som standard, men med efterfølgende billedbehandling. F.eks.
manuel fjernelse af støv og ridser, fjernelse af røde øjne - så vidt det er
muligt.

PAPIRBILLEDER – FOTOALBUM
Papirbilleder – op til A5 – standard scanning
Papirbilleder – A4 – standard scanning
Tillæg for restaurering af fotos – beregnes efter timepris
Tillæg for fastlimede fotos i album

Startgebyr inkl. skive og brænding
CD med print og kassette
DVD med print og kassette
Ekstra kopi af CD
Ekstra kopi af DVD
Billeder brændes til CD eller DVD – afhængig af antallet eller
efter ønske
Hver CD/DVD bliver printet på overfladen med tekst og evt. billed.

50,00
75,00
25,00
35,00

”Lysbilledshow” - som kan ses på dit TV via din DVD
afspiller

Første 50 billeder

Derefter pr. 50
stk.

- med startmenu – viser hvert billede i 6 sek. med overblænding til
det næste – uden musik

100,00

50,00

med startmenu – viser hvert billede i 6 sek. med overblænding til det
næste – zoom og panorering – med din vedlagte musik (af hensyn til
ophavsret)

150,00

100,00

- efter aftale kan dette ændres. f.eks. mere eller mindre end 6 sek.

Video 8, Mini DV, VHS-C, VHS til DVD
Prisen beregnes efter længden af optagelse på hvert enkelt bånd.
Direkte overførsel til DVD – skive inkluderet. Pris pr. bånd
Prisen stiger med kr. 25,00 pr. 30 min. optagelse.
Ved overførsel i SP kan der være ca. 2 timer pr. DVD
Optagede min. pr. bånd

0 – 60 min.
op til 90 min.
op til 120 min.
op til 150 min.
op til 180 min.
op til 210 min.
op til 240 min.
op til 270 min.
op til 300 min.

Ret til prisændringer forbeholdes.
Priser gældende fra 10. Nov. 2013

Kr.
75,00
100,00
125,00
150,00
175,00
200,00
225,00
250,00
275,00

