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Måndag
B o k a d e  t i d e r

Fotografering och möten enligt överenskommelse

Lördag
B o k a d e  t i d e r

Fotografering och möten enligt överenskommelse

Söndag
B o k a d e  t i d e r

Fotografering och möten enligt överenskommelse

Tisdag
B o k a d e  t i d e r

Fotografering och möten enligt överenskommelse

Onsdag
10 .00 -18 .00

Dropin för ID, visum, körkortsbilder i mån av tid

ÖPPETIDER

Telefon: 073-504 77 17
Webb: sldfoto.se

E-post: info@sldfoto.se

Torsdag
10 .00 -18 .00

Dropin för ID, visum, körkortsbilder i mån av tid

Fredag
10 .00 -18 .00

Dropin för ID, visum, körkortsbilder i mån av tid

Ring gärna innan du kommer så jag inte är upptagen med en fotografering!
Vid förhinder ,var god anmäl återbud snarast möjligt, ej avbeställd tid debiteras.

Om Studio Liverpool & Dacke
Jag vänder mig till både privatpersoner och företag

som vill ha hjälp med bättre bilder.
En bra bild kan ha ett högt värde och är ett minne för livet. 

Ett porträtt av en person som betyder väldigt mycket för någon, 
eller att bilden kan väcka en känsla som man vill förmedla eller uppleva. 

Jag har lång erfarenhet av porträtt, barn, bröllop, reklam, industri
och produktfotografering i både studio och andra miljöer. 

Jag är medlem i SFF (Svenska fotografers förbund)
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Min första riktiga fotografering ”BARNFOTOERBJUDANDE” 
Välkomsterbjudande till bebisar upp till 6 månaders ålder, en serie med 4 bilder 12x12 cm i 
album. Lågupplösta bilder för webb ingår på de utvalda bilderna

1 275kr
(rabatt vid

1 årsfotografe-
ringen) 

Min första riktiga fotografering-1års serie ”BARNFOTOERBJUDANDE” 
Den 10-bildserie i album eller likvärdig fotografering som ni förbinder er till vid  
välkomsterbjudandet till min första riktiga fotografering, nu kan även syskon, familj och
mor/far föräldrar eller kanske något husdjur kan vara med?
Lågupplösta bilder för webb ingår av de utvalda bilderna

2 600 kr-1 275 kr
= 1 325 kr

Lilla fotograferingen
När ni behöver tex. en gruppbild. Startkostnad för gruppering och urval av 1 bild, nya gruppe-
ringar tillägg 250 kr / ny bild
Förstoring eller digital beställning enligt prislistan för förstoringar.

750 kr

Lilla Serien
Seriefotografering med 6 bilder 12x12 cm ingår i enklare album.
Lågupplösta bilder för webb ingår av de utvalda bilderna

1 825 kr

Mediumserien
fotografering i studio, 10 bilder 12x12 cm ingår i ett album med hårda pärmar.
möjligheter finns till variation med klädbyte t.ex.
Lågupplösta bilder för webb ingår på de utvalda bilderna

2 600 kr

Porträtt/Modellfoto fotografering
köp till bilder eller digitala filer enligt prislista

900 kr/tim

Lilla Bröllopserien
Ett planeringsmöte ingår samt fotografering för att göra just era bröllopsbilder
fotografering i studio, 10 st bilder 12x12 cm, beräknad tid 1-1,5 timme
Lågupplösta bilder för webb ingår på de utvalda bilderna

3 500 kr

Stora Bröllopserien
Ett planeringsmöte samt fotografering ingår för att göra just era bröllopsbilder
fotografering i studio eller ute. inkl. 16st bilder 12x12 cm i album
resetillägg kan tilkomma enligt överenskommelse.
Lågupplösta bilder för webb ingår på de utvalda bilderna

5 500 kr

ID Körkortsbilder 4st 35x45 mm
Special ID udda mått annan bakgrundsfärg mm. där inte vanliga id bilder gäller

275 kr
350 kr

Porträttfotografering
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1 bild högupplöst 300 dpi A4 3500px 850 kr
6 bilder högupplöst 300 dpi A4 3500px 2500 kr
10 bilder högupplöst 300 dpi A4 3500px 3500 kr
16 bilder högupplöst 300 dpi A4 3500px 4500 kr
25 bilder högupplöst 300 dpi A4 3500px 5500 kr

Digitala högupplösta jpg-filer

Storlek Antal Endast bild Monterad & skyddslackad Canvas inkl. spännram
    12x12 cm 1 st 150 kr 375 kr -
    18x18 cm 1 st 250 kr 550 kr -
    24x24 cm 1 st 350 kr 750 kr 1 390 kr
    30x30 cm 1 st 650 kr 1050 kr 1 700 kr
    40x40 cm 1 st 900 kr 1 450 kr 2 300 kr
    50x50 cm 1 st 1 350 kr 1 900 kr 2 700 kr
    60x60 cm 1 st 1 650 kr 2 200 kr 3 300 kr
    70x70 cm 1 st 1 850 kr 2 500 kr 3 800 kr
    80x80 cm 1st 2 000 kr 2 650 kr 4 200 kr
    90x90 cm 1 st 2 300 kr 3 150 kr 4 900 kr
100x100 cm 1 st 2 600 kr 3 450 kr 5 500 kr

Förstoringar

ANVÄNDNINGSRÄTT
I priset ingår rätten att fritt använda bilderna för privat bruk. För all annan användning, exempelvis publicering på Internet
eller i redaktionella sammanhang, krävs fotografens samtycke samt namnangivelse.
Reproduktion, ändring, bearbetning, förvanskning eller digital lagring av bilderna får inte utföras utan fotografens tillstånd. 
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Anteckningar:

Fotograferingserbjudande av nyfödda!

Boka en tid för en Välkommen till Världen fotografering så ingår en familjebild, en blänkare på min face-
booksida, en annons på min hemsida samt annons i Motala tidning eller Corren samt Östgötatidningen
ni får även 3 st 18 x24 cm stora bilder på den valda annonsbilden
Allt detta för endast 750 kr.
Erbjudandet gäller upp till 4 månaders ålder.

Vill ni vara med i Välkommen till världen på min hemsida i Corren eller Motala tidning och Östgötatid-
ningen eller någon annan tidning?

Är barnet äldre än 4 månader så går det bra att boka någon av mina ordinarie fotograferingar och jag gör en 
annons och skickar till tidningen, ni betalar bara tidningens pris för annonsen.

Ett tips om barnet är mellan 4 och 6 månader är erbjudandet  ”Min första riktiga fotografering” ett prisvärt 
alternativ.
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Storlek i cm Affisch 140g coated Fotopapper satin/glossy Water resistent art canvas
21x30 (A4) 125 kr  195 kr. ML+400 kr -
24x30 125 kr 195 kr. ML+400 kr 400 kr
30x40 155 kr 240 kr. ML+400 kr 520 kr
40x50 185 kr 295 kr. ML+550 kr 700 kr
50x60 255 kr 375 kr. ML+550 kr 850 kr
50x70 275 kr 465 kr. ML+650 kr 950 kr
70x100 415 kr 745 kr. ML+650 kr 1 400 kr
30x30 130 kr 185 kr. ML+400 kr 420 kr
40x40 185 kr 280 kr. ML+550 kr 550 kr
50x50 230 kr 340 kr. ML+550 kr 750 kr
60x60 275 kr 390 kr. ML+550 kr 950 kr
70x70 305 kr 555 kr. ML+650 kr 1 300 kr
80x80 395 kr 690 kr. ML+650 kr 1 400 kr
90x90 460 kr 840 kr. ML+850 kr 1 500 kr
100x100 560 kr 935 kr. ML+850 kr 1 590 kr

Utskrifter från dina egna orginal

Pris för kilramar canvasmontering 15mm 
2x24 cm 110 kr
2x30 cm 120 kr
2x40 cm 130 kr
2x50 cm 140 kr
2x60 cm 150 kr

  2x70 cm 160 kr
  2x80 cm 170 kr 
  2x90 cm 180 kr
2x100 cm 200 kr
Kryssstag kan tillkomma på större ramar.

Reprofotografering Grund  fotografering för utskrift av bild eller dokument enligt prislista. 
 
Reprofotografering Standard av konst och bilder där en så nära återgivning som möjligt eftrer-
strävas. enklare grund/damm retusch ingår.
Avancerad retusch 250 kr per påbörjad 15 min.

300 kr 
 

450 kr

Reprofotografering KONST
av konst och bilder där en så exakt återgivning som möjligt eftrersträvas. inkl provutskrift
enklare grund/damm retusch ingår.
Avancerad retusch 250 kr per påbörjad 15 min.
Förstoring enligt separat prislista nedan

950 kr

Hahnemühle skyddslack på canvas eller fotopapper: 24x24 cm - 50x50 cm 350 kr.
Hahnemühle skyddslack på canvas eller fotopapper: 60x60 cm - 100x100 cm 550 kr.
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GRUNDARVODE stillbild
900 kr/tim 

• Fotografering
Innefattar all tid som hör till fotograferingen
såsom riggning, nedpackning etc samt i förekommande fall res-
tid, förberedelsetid som kan innefatta planering,
rekognosering etc.

• Bildhantering
Innefattar all tid som hör till bildhantering, exempelvis bildintag: 
bildimport, metadata, taggning etc.
bildurval, bildoptimering:
skanning/råkonvertering, borttagning av damm,
repor och moaré, färgbalans, vit- och svartpunkt, kontrast,
eventuell skärpning samt bildbehandling/retusch.

• Leverans
Innefattar all tid som rör leverans: kopior, efterbeställning,
CD/DVD-bränning, ftp eller annan online-distribution etc.

VIDEO OCH RÖRLIG BILD FÖR WEBB
1 250 kr/tim
• Video/filmning
Innefattar all tid som hör till video/filmning såsom riggning, ned-
packning etc samt i förekommande fall restid, förberedelsetid som 
kan innefatta planering, skriva manus, rekognosering etc.

• Redigering
Innefattar all tid som hör till efterarbetet med det inspelade 
materialet: exempelvis loggning av material, urval av olika tag-
ningar, ljudbearbetning, eventuell justering av färgbalans, vit- och 
svartpunkt, kontrast samt skärpning, framtagning av olika versio-
ner för olika användning.

• Leverans
Innefattar all tid som rör leverans: olika versioner av filmen i kom-
primerad form för olika användning, CD/DVD, Blue Ray
eller annan online-distribution.

Kommersiella uppdrag, priser exklusive moms

Id körkort och visumbilder 250 kr. Sparas i mitt bildarkiv och kan vid behov beställas i efterhand
Fotografering av personal i min studio från 550 kr/person.
Gruppfotografering i studion från 850 kr/gruppering
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Varför är Bilder till verksamheter och företag viktiga i marknadsföringen, jo det kanske är det första intrycket 
och kontakten en blivande kund ser!  Då gäller att verkligen att fånga intresset och visa vad man står för.

Vimmerby Stadshotell Vimmerby Stadshotell
Vem som står bakom verksamheten och jobbar med den är ju lite själen i företaget så en bra presentation av 
både ledning och anställda ska ge ett bra intryck. Miljöbilder kan förmedla styrkan i varumärket på företaget. 

Motek Revisionsbyrå Motek Revisionsbyrå

Produktbilder kan vara både inspirerande, spännande och informativa

Energifabriken FriPura Glassboden Motala hamn
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BOKNING
Vid bokning ska uppdragsgivaren ange uppdragets
omfattning, ändamålet med fotograferingen, sättet för
och omfattningen av bildernas användning, tekniska krav
och övriga anvisningar av vikt för uppdraget.
AVBESTÄLLNING
Om ett uppdrag avbeställs ska uppdragsgivaren alltid
ersätta fotografens kostnader för egna avbeställningar
som har samband med den inställda fotograferingen.
Uppdragsgivaren ska även ersätta fotografen för
förberedelsetid och för avbokad tid som inte kan utnyttjas
för annat uppdrag.
BILDURVAL
Fotografen gör urvalet av de bilder som kan godkännas
och därmed levereras.
REKLAMATION
Uppdragsgivaren ska snarast granska levererade bilder.
Önskas omfotografering ska detta meddelas omedelbart.
Bilderna anses alltid godkända när produktionsprocessen
för deras användning har satts igång.
ANVÄNDNINGSRÄTT
Bilderna får användas på det sätt och i den omfattning som
särskilt avtalats vid beställningen. Annan användning kräver
tillstånd från fotografen. Användningsrätten får inte upplåtas
eller överlåtas till annan utan fotografens medgivande.
Användningsrätten övergår till uppdragsgivaren/
slutanvändaren när full betalning kommit fotografen
tillhanda. En upplåtelse av rättigheter omfattar inte
rättigheter som ingår i gällande eller kommande
avtalslicenser eller motsvarande licenser som tecknas
av fotografens förvaltnings- eller intresseorganisation.
Om uppdragsgivaren nedlägger sin verksamhet,
inställer sina betalningar, blir föremål för ackord eller
försätts i konkurs, återgår upplåtna rättigheter till fotografen
utan ersättning.
Exklusiv användning
EXKLUSIV ANVÄNDNINGSRÄTT
innebär att fotografen inte har
rätt att upplåta bilden till annan bildanvändare under den
tid som upplåtelsen gäller. Vid uppdragsfotografering är
en upplåtelse icke-exklusiv om inte annat uttryckligen
överenskommits.
FOTOGRAFENS EGEN ANVÄNDNING
Fotografen har alltid rätt att använda bilderna i egen
marknadsföring eller egna projekt såsom utställning eller
bokproduktion om inte annat uttryckligen angivits för
uppdraget.
BILDÅTERGIVNING
Bild ska återges med största möjliga hänsyn till originalets
utförande. Ändring, bearbetning eller överföring till annan
konstart får inte göras utan fotografens medgivande.

NAMNANGIVELSE
Vid användning av bild ska fotografens namn alltid anges.
Vid utebliven namnangivelse debiteras 100 % av grundarvodet
eller adekvat arkivbildspris enligt SFF:s rekommendationer.
ÄGANDERÄTT TILL BILDER, RETURNERING
Levererade bilder, liksom idé- och skissbilder, är fotografens
egendom som efter avtalad användning ska returneras i
oskadat skick.
ANSVAR FÖR TILLHANDAHÅLLET FÖREMÅL
Uppdragsgivaren ansvarar för att föremål som lämnas för
fotografering är tillfredsställande försäkrat. Fotografen
ansvarar inte för skador på eller förlust av sådant föremål.
PERSONBILD
En personbild är ett fotografi där identifierbar person/
personer förekommer på bilden.
Uppdragsgivaren ansvarar för att sådant tillstånd finns som
enligt gällande lagstiftning kan krävas när personbild används,
exempelvis i kommersiell reklam respektive på Internet.
PRIS OCH BETALNINGSVILLKOR
På angivna priser tillkommer moms med 25 %
När inget annat överenskommits gäller betalningstid
och dröjsmålsränta enligt Räntelag (1975:635).
Uppdragsgivaren är alltid betalningsansvarig oavsett
om bild använts eller ej liksom när fotografering beställs för
annan slutkund.
OTILLÅTEN ANVÄNDNING M.M.
Vid otillåten användning, ändring eller bearbetning av bild
utgår ersättning motsvarande fotograferingsarvodet eller
aktuellt arkivbildspris. På detta tillkommer ett skadestånd
motsvarande minst samma belopp, dvs 100 % påslag.
ARKIV
Fotografen förbinder sig att bevara digitala bildfiler/
originalbilder under en tid av fem år från tidpunkten för
leverans.
Skadad eller förkommen bild
Om inget pris angetts debiteras skadad eller förkommen
påsiktsbild med lägst 300 kr eller det högre belopp som
framställning av likvärdig kopia kostar.
Skadad eller förkommen unik bild debiteras med lägst
10 % av gällande prisbasbelopp eller det pris fotografen angett.
Prisbasbeloppet 2013 är 44 500 kronor.
Återfinns och returneras förkommen bild inom sex månader
från tidpunkten för fotografens leverans av bilden återbetalas
ersättningen efter 20 % avdrag för hanteringskostnader.
Tvistelösning
I den händelse att tvist uppstår i anledning av tillämpningen
av Svenska Fotografers Förbunds rekommenderade villkor för
uppdrag, som inte kan lösas genom överläggningar mellan
parterna, ska tvisten prövas i enlighet med gällande lagstiftning
och av allmän domstol.

Svenska fotografers Förbunds rekommenderade vilkor för uppdrag


