Prislista 2018. Alla priser är exklusive moms 25 %
Fotografering: 550 kr per påbörjad timma eller överenskommelse för uppdrag.
Helger, lördag och söndag 150 kr i tillägg per timma.
Timtaxa under restid, Ingen mil/bil-avgift.

Redigering/ retuschering av foton: 450 kr per påbörjad timma.
Vid leverans av foton efter fotografering tillkommer alltid viss tid av redigering.

Hemsidor och webbdesign: 450 kr per påbörjad timma.
Konstruktion av hemsidor, förbättring av gamla hemsidor och uppdateringar.
*Hemsida, enkel som du kan sköta själv. Du får grunden klar samt en kortare utbildning 4800 kr
Hemsidan är anpassad till mobiltel. Startklar hemsida med text och bilder 5900 kr för 5 sidor.
Hemsidan kostar sedan 1000 kr per år. För hemsidor med mer än 5 sidor tillkommer 500:-.
*GotlandsFoto som webbmaster, serviceavtal, övervakar och uppdaterar hemsidan 3900 kr/år

Datorservice PC: 450 kr per timme.
Datorservice PC: 225 kr per påbörjad halvtimme. Snabb felsökning 100 kr
Hemservice 450 kr per påbörjad timma, inte halvtimmar. Timtaxa under restid, Ingen mil/bil-avgift.
Helger, lördag och söndag 150 kr i tillägg per timma.

Kurs/cirkelledare: 450 kr per timme. (en studie timma 45 minuter)
Digital bild, kurs i Photoshop: Har även kurser i andra data ämnen.
Kurskostnad för grupper, enligt överenskommelse.

Kopiering och utskrifter: (Arbetstid för bildbehandling,
Fotokvalitet färg A-4 på fotopapper 80 kr
Fotokvalitet svartvit A-4 på fotopapper 60 kr
Svartvit vanligt papper A-4:1-5 ex 10 kr mer 2 kr/st
Färg vanligt papper A-4:1-5 ex 15 kr mer 3 kr/st
Färg vanligt papper A-4 stor färgtäckning 10 kr

450 kr/timmen)

Färg A-3 god kvalitet fotopapper 120 kr
Svartvit A-3 god kvalitet fotopapper 70 kr
Färg A-3 Vanligt papper 40 kr.
Svartvit A-3 Vanligt papper 20 kr
(Större upplagor enligt överenskommelse.)

Inplastade A-4 20 kr/st. Inplastade A-3 35 kr/st.

Fotokopia på fotopapper via fotolabb:
9x13 cm – 10x15 cm 5 kr/st. Min.ant. 20st. | 13x18 cm 30 kr/st. Min.ant.10st | 20x30 cm (A-4) 40 kr/st. Min.ant.10st
30x45 cm *200 kr/st. | 40x50 cm *250 kr/st. | 75x50 cm *350 kr/st.* Fler kopior av samma bild blir billigare

Kopiering från negativ, dia eller video till dvd 450 kr per timme + material.
(eller enligt överenskommelse.)
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Garanti på varor och tjänster
Samtliga varor i vårt sortiment omfattas av ett års garanti från tillverkaren om inget annat anges.
Garantitiden framgår av faktura eller kontantkvitto som också gäller som garantisedel. Uppger tillverkaren
längre garantitid i reklam eller annat, skall kund ta kontakt med tillverkaren och inte med GotlandsFoto som
avsäger sig garantiansvar utöver vad som uppgavs vid köpet (se faktura/kvitto).
Garantin gäller ej om varan utsatts för onormalt slitage eller om köparen hanterat den ovarsamt eller i strid
mot säljarens eller tillverkarens anvisningar.
Garantin gäller ej för datorenheter som är öppnade eller ombyggda på något sätt.
Garantin gäller ej för installerad mjukvara, program mm.
Alla installerade program från Microsoft-Windows är OEM licenser, ingen CD-skiva lämnas med och det
går inte att installera på nytt.
Varken GotlandsFoto eller tillverkaren tar ansvar för information på hårddiskar och andra typer av
lagringsmedia som lämnas in på garanti eller service. Vi uppmanar kunderna att ofta göra backup på sina
hårddiskar och lagringsmedia för att inte information, t.ex. familjebilder, dokument m.m. ska gå förlorad vid
något tillfälle.
Observera att Du bör ladda hem de senaste drivrutinerna från tillverkarens hemsida till de produkter du
köper (om produkten kräver drivrutiner) då de senaste drivrutinerna inte alltid skickas med av tillverkarna.
Nya drivrutiner kan göra att produkten fungerar bättre eftersom drivrutinerna förbättras efterhand. Självfallet
följer vi Allmänna Reklamationsnämndens utslag vid en eventuell tvist om vi inte lyckas lösa det innan.
Vill du reklamera en produkt måste du kontakta oss så snart du upptäcker felet. Det är viktigt att du
beskriver felet så utförligt som möjligt, bifogar kvitto eller faktura. Detta medför att vi kan hjälpa dig
snabbare. Vi testar alla inlämnade produkter. Visar det sig att det är ett handhavandefel eller om produkten
är felfri debiteras du högst 450 kr + moms för utförd felsökning.
Vid reklamation gäller följande ordning:
1. Avhjälpa felet genom reparation vid GotlandsFoto eller vid tillverkare.
2. Ni får en ny produkt från tillverkaren genom GotlandsFoto.
3. Häva köpet. Ni får pengar tillbaka.
Samtliga reparationer och installationer omfattas av tre månaders garanti.
För nya delar som är utbytta mot gamla gäller garantin ett år. Texten ovan gäller även för
reparationsgarantin i sin helhet men med tre månader. Gäller inte programvara.

Gotlandsfoto & Datorservice
Bosse Gabrielsson
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