Prislista StudioF
Alla priser är exkl. moms och gäller per dygn eller studiodag.
Vid hyra av studio ingår 3 blixtar, 3 stativ, 2 paraplyer och 1 100x100 softbox.

Bild

Benämning

Pris

Digital 2400 Rx
Blixtaggregat inkl 1 blixthuvud.

800 kr

Digital 1200 Rx
Blixtaggregat inkl 1 blixthuvud.

600 kr

Lamphuvud Digital S

150 kr

Lamphuvud A3000N
Actionhuvud

250 kr

Ranger Quadra
Batteriblixt, 2 huvuden.

500 kr

Skyport, Radiosändare.

200 kr

Bild

Benämning

Pris

Lampförlängning 5m

75 kr

Paraplyreflektor

50 kr

Reflektor 21cm

50 kr

Vidvinkelreflektor

50 kr

Bakgrundsreflektor

75 kr

Snoot

50 kr

Bild

Benämning

Pris

Beutydish 44cm
Finns i Silver & Vit

150 kr

Deflektorer
Finns i Guld, Silver & Vit

20 kr

Klaffar

100 kr

Bikakeraster 21cm
Finns i 8, 12, 20 & 30 grader

50 kr

Filterhållare 21cm

50 kr

Rotalux 100x100cm

300 kr

Bild

Benämning

Pris

Rotalux 130x50cm

250 kr

Stripdiffusor till Rotalux 130x50cm

250 kr

Rextabox 175x73cm

400 kr

Octabox 195cm

500 kr

Bild

Benämning

Pris

Paraply Silver

75 kr

Paraply Vit

75 kr

Paraply Transparant

75 kr

Manfrotto stativ

75 kr

Finns Små (052B),
mellan (vanliga) (004BAC)
och så dessa med bom (420B).

Manfrotto

150 kr

Stort bomstativ på hjul.

Manfrotto tripod (stort)
161MK2B

200 kr

Bild

Benämning
Manfrotto tripod (normalt)

Pris
150 kr

344BR
Manfrotto 488RC4

100 kr

Kulhuvud

Manfrotto 229

100 kr

Videohuvud

Ljusmätare

150 kr

Sekonic L-358

Lastolite Skylite kit 1x2m

200 kr

Guld / Vit

Lastolite Produkttält 1x1m

500 kr

Manfrotto Autopole 2

100 kr / par

Greenscreentyg ca 5x10m

500 kr

Allmäna villkor vid hyra av utrustning.
Priserna avser hyra / dygn och är exklusive moms. Boka gärna i god tid då viss utrustning
endast finns i ett fåtal exemplar.
Utrustningen hämtas hos Studio F eller efter överenskommelse och skall återlämnas till
samma plats inom avtalad tid. Vid leverans av utrustning tillkommer transportkostnader.
Om utrustningen blir för sent inlämnad tillkommer kostnad för extratiden. Utrustning som ej
lämnas tillbaka debiteras till butikernas försäljningspris.
Vi garanterar att utrustning är i fullgott skick och byter därför om möjligt ut trasig hyrd
utrustning utan extra kostnader. Visar det sig att felet är orsakat av dig, tillkommer
kostnader för lagning av fel och övriga kostnader.
Hyrestagaren ansvarar för att han kan hantera utrustningen på ett säkert och ej skadligt
sätt. Den utrustning du hyr är Studio Fernviks egendom så du ansvarar för att den
transporteras, förvaras och används på sådant sätt att den inte tar skada eller blir stulen.
Om så ändå skulle ske är du ersättningsskyldig för att utrustningen blir återställd till
ursprungligt skick. Vi ansvarar inte för eventuella skador på matrial och utrustning som
används tillsammans med den hyrda utrustningen.
Våran Hyr utrustning är inte försäkrad så det åligger Dig som kund att ha en täckande
försäkring och att förvara och bruka utrustningen med hänsyn till dina försäkringsvillkor.
Vid förlust eller stöld skall du anmäla detta till försäkringsbolag, polis och oss på Studio F.
Vid hyra skrives kontrakt, viss deposition kan komma ifråga om du är ny kund. Våra priser
kan ändras utan föregående avisering.
Studio Fernvik friskriver sig från varje annat ansvar för skada och/eller fel.
Konsumenttjänstlagen är ej tillämplig på detta hyresavtal.

