Obchodní podmínky a ceník fotografování maturitního plesu Instantne.cz
Na základě objednávky focení maturitního plesu na polaroid od Instantne.cz dostane třída
v základním balíčku o hodnotě 3.800,- proškoleného fotografa a 3 fotky pro každého
maturanta. První fotka je portrétní s květinou a šerpou, další dvě si pak každý maturant může
zhotovit v průběhu plesu. Tento balíček je omezen počtem 30 lidí. Pokud by měla třída větší
počet maturantů, připlácí se za každého dalšího maturanta 120,-. Pokud si maturant ne
profotí fotografie do půlnoci a nedomluví se jinak, propadají bez nároku na vrácení peněz.
Komu by 3 fotky nestačily, může si jednotlivě doobjednat za zvýhodněnou cenu 40,- / fotku.
V případě, že maturant předobjedná 2 a více fotek, dostane od Instantne.cz pouzdro na fotky
se jménem jako dárek. Nestihne-li si tyto předobjednané fotky vyfotit, Instantne.cz mu za ně
vrátí peníze. Tato vratka se platí hromadně na účet objednavatele následující týden
s přiloženým seznamem maturantů a počtem neprofocených fotografií. Pokud bylo
maturantovy předáno pouzdro, bude odečtena částka 20,- / kus.
Začátek focení je definován začátkem plesu a končí půlnocí.
Fotograf Instantne.cz chodí v průběhu plesu sálem a fotí zájemce primárně na digitální
aparát a následně přesvicuje fotografie na polaroid Sq. Pokud by chtěl zájemce použít širší
formát Wide, stačí fotografovi předem říct.
Fotograf má objednavatelem dovoleno fotit za úplatu i další návštěvníky plesu s pravidlem,
že maturant však má vždy přednost před návštěvníkem plesu.
Pro snazší dohledatelnost fotografa na sále je na plese umístěn tzv. „Check point“
s tel. číslem na fotografa, který po prozvonění dojde na předem určené místo. Maturantům
budou též rozdány kartičky s tímto telefonním číslem.
Instantne.cz dokáže vyrobit rámečky na míru. V balíčku v hodnotě 2.400,- vyrobí 120
rámečků Sq a 60 rámečků Wide. S ohledem na předobjednávku se dají tyto počty po
domluvě s objednavatelem změnit. Z důvodu technologického postupu řeší grafiku rámečků
po konzultaci s objednavatelem Instantne.cz.
Objednavatel na základě objednávacího formulář předem definuje, zda-li bude chtít portrétní
fotografie s květinou a šerpou zhotovit na Instax Sq, nebo Instax Wide. Tento formát pak
bude použit na každého z maturantů při focení šerpovací fotografie. Instantne.cz ze
zkušenosti doporučuje zvolit Instax Sq.
Není-li domluveno jinak, výsledná cena dle vyplněné objednávky se platí hotově v den
maturitního plesu.

Ceník
Základní balíček ( do 30 maturantů )
Každý další maturant nad 30 lidí
Vlastní rámečky
Polaroid v předobjednávce
Doprava v jihočeském kraji
Doprava mimo JK

3.800,120,- / maturanta
2.400,40,- / Ks
ZDARMA
7,- / Km

Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH 21%.
Ceník půjčovny platný od 23. 7. 2017.
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Marek Příhoda / Instantne.cz
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Kočín 17, Temelín 375 01

