
 

 

VÁNOČNÍ FOTOGRAFOVÁNÍ V ATELIÉRU 

2022 

 

 

BALÍČEK VÁNOČNÍHO FOTOGRAFOVÁNÍ 

 

Vánoční balíček 5ks fotografií  

doba fotografování: 20 min 

cena: 990,- 

 

 

FOTOGRAFIE 

 

• všechny fotografie dostanete upravené (v barvě + filtr – tj. min. 2 varianty),  

elektronicky na svůj e-mail (přes uschovna.cz) 

• vybíráte si fotografie dle vašich představ z online galerie, kde najdete všechny podařené 

 (tj. bez mrknutí apod.) fotografie. Výběr je na vás. 

• v případě výběru vyššího počtu fotografií nad rámec balíčku – stojí pak každá další upravená  

fotografie 100 Kč/ks. Neupravené fotografie není možno poskytnout. 

 

 

 

SMLUVNÍ PODMÍNKY 

 

PLATBA 

Platba probíhá při objednání fotografování, převodem na účet fotografky, v návaznosti na vydané faktuře. Platí 

zároveň jako rezervační poplatek na daný termín. Ke své objednávce proto zároveň uveďte fakturační údaje! 

KOMPLIKACE FOTOGRAFOVÁNÍ 

V případě, že by se fotografování ze strany fotografky nemohlo neuskutečnit, platba je buď vrácena na účet 

zákazníka, nebo je individuálně domluven jiný termín fotografování. V případě, že se nedostaví klient bez 

omluvy, nebo se omluví méně než 5 hodin před domluveným počátkem fotografování, platba propadá. V 

případě omluvy nejpozději 5 hodin před domluveným termínem je domluven jiný termín. 

 



 

 

VÝSTUP 

Zákazník dostává do max. 7 dnů od uskutečněného fotografování k dispozici všechny technicky zdařilé 

nafotografované snímky v náhledové kvalitě (bez úprav, ořezů, retuší…) pro soukromý výběr – vybírá počet 

kusů dle objednávky. Fotografie nad rámec balíčku je možné vybrat a doplatit (viz fotografie).  

Fotografie po vybrání projdou úpravami a finální verze je zaslána do 5 dnů na e-mail zákazníka v nejvyšší 

možné kvalitě. 

FOTOGRAFOVÁNÍ 

Fotografování probíhá v ateliéru Turnov – Koškova 2335 v termín a čas individuálně smluvený.  

Na fotografování je vhodné se důkladně připravit (oblečení, makeup, účes…), fotografie prochází základními 

retušemi, ale finální vzhled fotografií se vždy odvíjí od vzhledu fotografovaného objektu.  

 

TIP – SLEVA NA VÝROBU FOTOGRAFIÍ/OBRAZŮ/KNIH… 

www.kvalitnifotky.cz  – sleva 10% s kódem: JITKAMADEROVA (SLEVA PLATÍ BEZ OMEZENÍ) 
 

 

Rezervací termínu a zaplacením vystavené faktury souhlasíte s nabídkou a podmínkami. 

 


