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Priser pr. 1. maj 1999

COPY RIGHT

priser
Priserne er uden moms og gældende fra 1. maj 1999.

Tidligere prislister er hermed ugyldige.

Seriepriserne gælder for ens kopier fra samme original.

ÅBENT mandag - fredag 8.30 - 16.00

ooooo PAPIRBILLEDER EFTER DIAPOSITIVER

ooooo DUPLIKATER

ooooo OVERHEADFILM I FARVER

ooooo REFOTOGRAFERINGER

ooooo PRESSE- og SALGSBILLEDER i SH og FARVE

ooooo SCANNING af dias og refleks originaler

ooooo Digital BILLEDBEHANDLING & DESIGN

ooooo CD-ROM tilrettelæggelse og brænding

ooooo POSTERPRINT op til 100 m2

Kong Georgs Vej 24
2000  Frederiksberg
Telefon: 38 10 63 70
Telefax: 38 10 31 93
www.copy-right.dk
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FARVEBILLEDER EFTER DIAPOSITIVER: Blanke el. halvmatte

FARVEPAPIRBILLEDER fremstilles efter diapositiver fra 24×36 mm til 13×18
cm. Største kopistørrelse er 60×90 cm og største forstørrelsesgrad er 24×
(2400%).

LEVERINGSTID:  Normalt 24 timer (samme tid næste arbejdsdag).
EKSPRESLEVERING (mindste format 20×25 cm og kun mindre antal).

Under 24 timer (normalt 2-4 timer) 100% eksprestillæg
Under   2 timer (mindst 20 minutter) 200% eksprestillæg

KVANTUMRABAT: Efter aftale ved ordrer over 15.000 kr og forlænget
leveringstid (normalt 3-5 dage): 10% rabat

Format max. (mm) 1.stk 2-4 5-9 10-24 25-49 50-99 100-
10x12 100x126 72 56 44 35 27 22 17
12x18 126x202 89 70 55 44 34 27 21
20x25 203x254 124 98 77 61 48 38 30
24x30 240x305 160 126 99 78 61 48 38
30x40 305x508 247 196 154 121 95 75 59
40x50 406x508 337 265 209 164 130 102 80
50x60 508x610 533 419 330 260 205 161 127
60x90 610x900 842 664 522 412 324 254 200

Format max. (mm) 1 stk 2-4 5-9 10-24 25-49 50-99 100-
AV dup 24x36 93 74 36 26 20 14 12
 6x9 55x92 93 74 61 51 44 38 35

10x12 96x117 143 109 85 68 56 47 42
13x18 117x195 198 162 136 116 101 89 81
20x25 195x247 288 251 221 197 179 164 152

DUPLIKATER EFTER DIAPOSITIVER: Umonterede

DUPLIKATER kopieres efter diapositiver fra 24x36 mm til 13x18 cm.
Dias over 13x18 cm kan kun kontaktkopieres (1:1).

LEVERINGSTID: Normalt 2 arbejdsdage.
EKSPRESLEVERING:Højst 24 tim. (normalt 4-6 tim.)   100% eksprestillæg
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TILLÆG for mellemnegativ/refoto (1 dag ekstra leveringstid)
Sort/hvid eller farve 150 kr

LEVERINGSTID:  Normalt 2 dage
EKSPRESLEVERING (med forbehold for større antal og mellemnegativ).

1 arbejdsdag   50% eksprestillæg
Under 24 timer (normalt 2-4 timer) 100% eksprestillæg

Format max. (mm) Første 10 kopier/motiv Følgende kopier
A6 105×150 144 8

12×18 126×202 188 11
A5 150×210 224 13

20×25 203×254 295 19
A4 210×297 358 22

PRESSE- og SALGSBILLEDER: Sort/hvid og farve

Format max. (mm) 1 stk 2-4 5-9 10-24 25-49 50-99 100-
A4 OH 210x297 160 126 99 78 78 78 78

OVERHEADFILM I FARVER: Umonterede (montage 15 kr/stk)

OVERHEADFILM fremstilles fra diapositiver fra 24×36 mm til 13×18 cm
og fra plane originaler op til 40×50 cm (forstørrelsesgrader: 25% -
400%)

LEVERINGSTID:  Normalt 24 timer (samme tid næste arbejdsdag).
EKSPRESLEVERING (kun mindre antal).

Under 24 timer (normalt 2-4 timer) 100% eksprestillæg
Under   2 timer (mindst 20 minutter) 200% eksprestillæg

Format max. (mm) 1 stk 2-4 5-9 10-24 25-49 50-99 100-
35 mm 24x36 143 109 85 68 56 47 42
 6x9 55x92 143 109 85 68 56 47 42

10x12 96x117 198 162 136 116 101 89 81
13x18 117x195 288 251 221 197 179 164 152
20x25 195x247 379 338 305 278 257 239 224

DIAPOSITIVER AF PLANE ORIGINALER (REFOTO): Umonterede

REFOTOGRAFERINGER fremstilles af originaler op til 40x50 cm.
LEVERINGSTID: Normalt 2 arbejdsdage.
EKSPRESLEVERING: Højst 24 tim. (normalt 4-6 tim.)  100% eksprestillæg
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SCANNING og digital billedbehandling er vanskeligt at prissætte i
generelt, da det er meget varierende tid, der medgår til den enkelte
opgave. Derfor er nedenstående priser beregnet udfra typiske opga-
ver og må kun tages som retningsgivende. Der gives naturigvis præ-
cisere prisoverslag og eventuelt bindende pris på grundlag af kon-
krete opgaver. De fleste lidt større opgaver vil med fordel kunne
udføres på timebetaling, hvor der betales for den medgåede tid +
prisen for medgåede materialer.

SCANNING af diapositiver, negativer eller refleksoriginaler
slutstørrelse opløsning pris pr. stk Filstørrelse (RGB)
op til A5 233 lpi 250.00 op til 8 Mb

A4 233 lpi 325.00 op til 16 Mb
A3 233 lpi 400.00 op til 32 Mb
A2 233 lpi 475.00 op til 64 Mb

over A2 233 lpi 550.00 over 64 Mb

priserne er inclusive normal �udprikning�

ORIGINALER: dias op til 20×25 cm, refleks op til A4
FILFORMAT: RGB TIFF til Mac eller PC
MEDIA: CD-ROM eller kundens SyQuest 88/200 MB

d i g i t a ld i g i t a ld i g i t a ld i g i t a ld i g i t a l

BILLEDBEHANDLING og DESIGN
Omfattende retouce og billedkorrektion, billedbehandling og design af cover til
CD-ROM beregnes efter tid 450  kr/time

CD-ROM Tilrettelæggelse og brænding af CD-ROM til præsen-
tationsbilleder, billedarkiver eller levering af scanninger til reproduk-
tion. Prisen er efter opgave, men vil typisk - ud over scanning og
eventuel billedbehandling - være som nedenfor.

CD-ROM brænding og tilrettelæggelse kr/stk
Brænding af CD-ROM 100
Design af label og cover med indeksbilleder 300
Indeksark med op til 25 billeder pr. ark 25
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DIGITAL REFOTOGRAFERING i lav opløsning til internet og
skærm.Ved større mængder affotografering af dias, negativer og
reflekser til brug for internet, visning på computer eller til andre for-
mål, hvor det ikke er nødvendigt med reprokvalitet. Refotograferingen
sker med professionelt digitalkamera under kontollerede forhold.
Da denne type opgaver kan variere meget med hensyn til kompleksi-
tet og rationalitet vil de normalt blive faktureret efter tidsforbrug -
450 kr/time - men der kan naturligvis gives tilbud på grundlag af
konkrete ordrer.

POSTERPRINT kan bruges til udstillinger, plakater, plancher, ud-
smykning, flip-overs, præsentationer, bannere osv.
På visse overflader kan der printes med UV-bestandig pigment blæk, som
under normale indendørs forhold vil give en meget lang holdbarhed (over
50 år). De foto-agtige overflader skal printes med standard blæk, som
under de samme forhold vil have en levetid på 4-6 år, før der sker tydelige
forandringer.

Rulle bredde Motiv max. bredde pr. påbegyndt 10 cm (min. 40 cm)
61 cm 574 mm 40
106 cm 1030 mm 65
137 cm 1336 mm 90
Korrekturprint A4 farve 25
Skærmtid 450kr/time

POSTERPRINT: Umontert. Blank, halvmat eller helmat.

LEVERINGSTID: Typisk 2 arbejdsdage (afhængigt af ordrestørrelsen).
KVANTUMRABAT: Indhent tilbud ved større mængder.

DIGITAL PRINT PÅ FOTOPAPIR Hvis der ønskes udprintning på
tarditionelt fotopapir eller transparente materialer af digitalt behand-
lede billeder, kan dette også leveres. Priser og leveringstider er efter
aftale.
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LEVERINGSTID OG SALGSBETINGELSER
Afgivelse af en ordre indebærer accept af disse leverings- og
salgsbetingelser.

OPHAVSRET  I og med afgivelse af en ordre erklærer kunden sig berettiget
til at få reproduceret det mig betroede materiale. Kunden bærer derfor det
fulde og ethvert ansvar for overtrædelse af loven om ophavsret (copy-
right).

KVALITET  På grundlag af lang erfaring, omhyggelig forarbejdning og
gode tekniske  hjælpemidler er det mit mål, at opnå så korrekt
farvegengivelse, som det er teknisk muligt, under hensyntagen til motivets
art og originalmaterialets karakter. Hvis der ønskes en særlig farveholdning
må farveprøve vedlægges. Uden specielle instruktioner vil farvekorrektion
blive foretaget efter min bedste overbevisning og reklamationer kan ikke
godtages. Der kan eventuelt fremstilles farveprøver, som ikke koster ekstra,
men eventuelt kan forlænger leveringstiden.

ANSVAR  Alt indleveret materiale behandles naturligvis med forsigtighed
og omhu, men ved eventuel ødelæggelse, beskadigelse eller bortkomst af
indleveret materiale er det desværre ikke muligt at yde erstatning.
Erstatningsansvar overfor tredie part påhviler kunden.

LEVERINGSTIDER  Normal levering er anført ved hvert produkt. Jeg vil til
enhver tid gøre hvad jeg kan, for at overholde disse leveringstider, men
kan ikke acceptere erstatningskrav fremsat på grund af forsinket levering.
Ved større ordrer tages der forbehold for leveringstiderne. Sådanne
forbehold vil så vidt muligt blive meddelt ved afgivelsen af ordren.

FORSENDELSE  sker som normal post for kundens regning og risiko.
Forsendelse som ANBEFALET, VÆRDI, IL og EKSPRES vil kun ske, såfremt
kunden udtrykker ønske herom.

REKLAMATION  Hvis en reklamation er berettiget, vil det udførte arbejde
blive lavet om uden beregning. Eventuel reklamation skal ske inden 8
dage efter varens modtagelse. Det leverede materiale skal snarest, sammen
med originalmaterialet, returneres til mig.

BETALINGSBETINGELSER  Hvis konto ikke er oprettet, sker levering kun
mod kontant betaling. Er der oprettet konto skal betaling ske som påført
fakturaen: normalt løbende måned + 30 dage. Ved senere betaling
pålægges 2% i rente pr. påbegyndt måned, hvis den forlængede kredit er
efter aftale. Hvis den ikke er aftalt pålægges 5% pr. påbegyndt  måned.

MOMS  Alle priser er uden moms, som tillægges efter gældende regler.

Denne prisliste gælder fra 1. maj 1999. Tidligere prislister er hermed
ugyldige.


