Tájékoztató
A Vizslafotózás családtagként tartott kedvencek számára kínál vidám műtermi és kültéri fotózásokat.
A Tájékoztatóban megpróbáltunk mindent összefoglalni, amit a fotózásról tudni kell az
ajándékutalvány megrendelése előtt.
Csomag kiválasztása
Válaszd ki a számodra ár-érték arányban megfelelő csomagot, amit szeretnél ajándékba adni. A
műtermi csomagok ára elsősorban a fotózás hosszában és a retusált képek számában tér el, de
vedd figyelembe, hogy minél több idő áll rendelkezésre, annál több mindent lehet megvalósítani,
annál több kép készülhet.
A csomagokban nincsen meghatározva, hogy hányan jöhetnek, hány kutyával, de vedd figyelembe,
hogy minél többen jönnek, annál több időre lehet szükség a fotózáshoz. Minden csomagban
készülhetnek gazdis képek is.
A honlapunkat és a facebook oldalunkat mindenképpen nézd meg, hogy mi milyen típusú, stílusú
képeket készítünk és akkor válasszál minket, ha tetszik a munkánk!
Csomagok
A fotózás során sok képet készítünk, a retusálásra a képeket a webes albumból lehet kiválasztani,
amibe az összes képet feltöltjük kis felbontásban (500 pixel hosszabbik oldalú), nagy vízjelesen
(nagy X). Ezek a képek csak a képek kiválasztásához megfelelő, illetve emlékbe. bizonyos
csomagok tartalmaznak 10x15 cm-es papírképet, amit a fotózás után nyomtatunk.
MINI csomag: max. fél órás fotózás hétköznap, 7 db digitális, retusált kép: 19.900,- Ft
ALAP csomag: max. 1 órás fotózás hétköznap, 20 kép, melyből 15 db digitális, retusált kép,
5 db 10x15 cm-es papírkép:
   29.900,- Ft
NAGY csomag: max. 2 órás fotózás vasárnap is, 45 kép, melyből 30 db digitális, retusált kép,
15 db 10x15 cm-es papírkép:
   59.900,- Ft
Prémium csomag: max 2 órás fotózás vasárnap is, az összes kép nagy felbontásban, 45 db digitális,
retusált kép + 30 db 10x15-es papírkép:  89.900,- Ft
Feldolgozás, retusálás
Feldolgozási idő: a csomagnak megfelelő számú kép kiválasztása után a képek utómunkája
munkanapban.
MINI, ALAP csomag: 10-12 munkanap
NAGY csomag: 7 munkanap
Prémium csomag: 3 munkanap
Mi van benne a csomagok retusálásban?
Nagyon különböző retusálási folyamatok vannak, sok dolgot meg lehet oldani utómunkával, de
fontos, hogy az alap csomagok nem tartalmaz mindenféle retusálást.
Ami benne van: apró bőrhibák eltüntetése, bőrtónus javítása, bőr lágyítása oda nem illő tárgyak

eltüntetése (pl. háttér, belógó kéz, porszem, amelyek nem érintkeznek mással), nagyobb szőrszálak
eltüntetése ruháról, háttérről (max. 10 db), a képekről több színváltozat készítése (fekete-fehér is).
Fontos, hogy aprólékos bőr és szőrretusálás nincsen benne a csomagban, nem tudunk minden
szőrszálat eltüntetni, továbbá címlap retusálás sincsen benne, így nem tudunk karcsúsítani, tokát
eltávolítani, lefogyasztani, slankítani, stb.. Ha ilyen igényed lenne, azt külön kérheted 3.000,- Ft/kép
áron.

Megrendelés menete, elállás
Az ajándékutalványt megrendelni a http://vizslafotozas.hu/kutyafotozast-ajandekba/ internetes
oldalon található “Ajándékutalvány megrendelése” űrlap kitöltésével és elküldésével lehet. A
megrendelésről e-mailes visszaigazolást küldünk a további teendőkről.
A kiválasztott ajándékutalvány ellenértékét az e-mailben foglaltak szerint kell kifizetni az alábbi
módokon:
személyesen készpénzben a műtermünkben telefonon előre egyeztetett időpontban
banki átutalással a következő számlaszámra:
Vizslafotózás 11600006-00000000-80537595 (Erste Bank).
Az átutalás közleményében fel kell tüntetni a rendelés sorszámát  és azokat a számlázási adatokat
kell beírni, amire ki tudjuk állítani a számlát. A számlát e-mailben küldjük el a pénz beérkezése után.
Amennyiben díjbekérőre lenne szükség, kérjük jelezd emailben, vagy telefonon.
A megrendelés 5 napig érvényes, addig kell kifizetni a megrendelt ajándékutalvány árát, a
megrendelt, de ki nem fizetett ajándékutalványt 5 nap után töröljük és érvénytelenítjük.
A kifizetést követő további 7 napon belül van még lehetőség arra, hogy a megrendeléstől bárki
elálljon – természetesen csak akkor, ha a fotózásra még nem került sor. Ebben az esetben a
szándékot e-mailben kell jelezni (info@vizslafotozas.hu) és ennek alapján a már kifizetett, de még fel
nem használt ajándékutalvány árát visszautaljuk ugyanarra a bankszámlaszámra, melyről a befizetés
történt, és az ajándékutalványt érvénytelenítjük.
Az ajándékutalványok pénzre nem válthatóak, és csak az érvényességi időn belül
használhatóak fel. Az ajándékutalványok érvényességi ideje a megrendeléstől számított 6
hónap! Ezt követően már csak külön díj ellenében használható fel, fél éves hosszabbítás
+5000 Ft!
Fotózáshoz időpontot 2-3 héttel előbb érdemes foglalni. szerda-pénteki napokon délután-este, illetve
“NAGY” és “Prémium” csomag esetén vasárnap lehetséges. Bejelentkezni online is lehet:
www.vizslafotozas.hu/idopontfoglalas
Az ajándékutalvány megrendelésével tudomásul veszed és elfogadod az ajándékutalvány
megrendelés feltételeit.
Ajándékutalvány elküldése
Az ajándékutalványokat emailben küldjük át a megrendelés kifizetése után.

Adataid biztonságban vannak, a megadott adatokat csak a rendelés teljesítéséhez használjuk fel,
nem fogunk zaklatni telefonon, csak akkor hívunk, ha probléma van a rendelésekkel.
Megjelenés a műteremben
Műtermünk pontos címe: 1135 Budapest, Reitter Ferenc utca 39-49.
A műtermünkbe csak egészséges (ne legyen fertőző betegsége), ápolt, oltott, féregtelenített,
parazitamentes, chippel ellátott kutya hozható. Tüzelő kutya nem hozható a műterembe. Oltási
könyvet el kell hozni a fotózásra.
A képek felhasználási joga
A képek szerzői joga a képek készítőjét illeti, azaz a Vizslafotózás csapatát. A Vizslafotózás a
csomag árának megfizetésével az adott képekre vonatkozó felhasználási jogot olyan módon adja át,
hogy a képek magán célra korlátozás nélkül felhasználhatóak, de kereskedelmi, vagy
jövedelemszerzési célú tervezett felhasználáshoz (céges weboldalak, céges facebook oldal,
kiadványok, plakátok, stb.) a Vizslafotózás előzetes, írásos engedélye szükséges.
A fotózáson való részvétellel a részt vevő hozzájárul, hogy a fotózáson kép és videófelvétel készüljön
róla és családjáról, melyet a Vizslafotózás publikálhat a facebook oldalán, honlapján, kiadványaiban,
reklámjaiban, kiállításokon, versenyeken és nyomtatott kiadványaiban.
Ha még ezt követően is bármilyen kérdésed lenne, hívj minket bizalommal: +36304361420

Kérdés esetén keressetek minket telefonon: +36304361420
Göblyös Andrea és Göblyös Péter
info@vizslafotozas.hu
1135 Budapest, Reitter Ferenc u. 39-49.

