Information fra Gauss Foto, Svendborg
Portrættyper:

Udtoning

Sort baggrund

Blå/grå baggrund

Lys grå baggrund

Farve

Sort/hvid

Bruntonet

Hvid baggrund

Portrættoner:

Kære forældre
Vi glæder os til at levere portrætfotos til dig. Du vil normalt modtage billederne indenfor 3 uger - igennem daginstitutionen eller skolen, hvis dette er aftalt.
Skal de sendes direkte til din privatadresse, så koster det kr. 35,- i forsendelsesgebyr.
BEMÆRK: Store størrelser 30x40 cm, 40x50 cm og 60x90 cm leveres separat med posten i et paprør til din privatadresse.

HUSK ...

At vælge BAGGRUND og TONE på bestillingssiden. Er rubrikkerne ikke udfyldt, leverer vi som standard farve med hvid
baggrund. Vi har 5 typer portrætfoto, og du kan vælge imellem tonerne: Farve, sort/hvid eller bruntonet.

Fotomapper er vores exclusive håndlavede produkt, hvor der er kælet for hvert foto. Portrætterne er med forskellige
udtryk og signeret med årstal. De leveres enkeltvis i flot sort gavekarton.

Fotoark er portrætter med ens udtryk og leveres samlet på ark til udklip.
Gaveserier er med ens udtryk og uden klassefoto.
Onlinepræsentation

Du kan se dine fotos på vores website www.gaussfoto.dk når du har modtaget en SMS. HUSK at skrive dit mobilnummer
tydeligt...bare et ulæseligt eller forkert tal, så modtager du ingen SMS.
Du logger ind med dit mobilnummer og opretter dig som ny kunde. Vær opmærksom på, at online er en dyrere løsning og at
der er andre tilbud.t
Bestil online når du selv vil udvælge dine fotos og så kan du ikke bestille mappe eller fotoark fra denne fotoseddel.

Efterbestillinger af flere fotos fra leverede mapper og fotoark

Bestiller du online på vores hjemmeside www.gaussfoto.dk og betaler med Dankort.
Bestillingsnummeret er trykt bag på billedet. Vi producerer hver dag og sender med PostNord, der leverer indenfor 5 dage.

Studiefoto

Vi tilbyder dig samme tilbud som på denne seddel, dog uden klassefoto, i vores fotostudie her i Svendborg. Du må gerne
medbringe andre søskende eller familiemedlemmer. Bestil tid på tlf. 62 22 90 57 eller mail kontor@gaussfoto.dk.

Leveringsbetingelser:

Leveringstid ca. 3 uger.
Du har portrætterne til gennemsyn i 14 dage og der er ingen købetvang.
Du kan vælge at købe alle portrætterne eller kun et enkelt.
Du forpligter dig til at returnere billederne til Gauss Foto, hvis du ikke ønsker at beholde dem.
Ved skilsmisse udfylder hver forælder en seddel.
Ved indbetaling efter forfaldsdato beregnes et gebyr på kr. 75,-. Rykkergebyr kr. 100,- pr. gang.
Porto og ekspeditionsgebyr + kr 35,- på alle bestillinger, der ikke leveres igennem skolen/daginstitutionen.

www.gaussfoto.dk
Møllergade 59-63 . 5700 Svendborg . Telefon 62 22 90 57 kontor@gaussfoto.dk

Fototilmeldingseddel - Gauss Foto
Husk kryds!
Baggrund

Fotomapper... forskellige udtryk i sort karton gavemappe
Sort/hvid

Bruntonet

Farve

Luxusfotomappe 1
Kr. 495,-

1 stk. 18 x 24 cm
3 stk. 13 x 18 cm
2 stk. 9 x 13 cm
4 stk. 3 x 4 cm
Klasse/gruppefoto 20 x 30 cm

Sort/hvid

Bruntonet

Farve

Fotoark... ens udtryk
med flere foto på ark

Luxusfotomappe 2
Kr. 495,-

1. fotoark + klasse/gruppefoto
i 20x30 cm.......... Kr. 295,Efterfølgende ark
Kr. 60,af samme motiv

4 stk. 13 x 18 cm
2 stk. 9 x 13 cm
6 stk. 6 x 9 cm
4 stk. 3 x 4 cm
Klasse/gruppefoto 20 x 30 cm

Udtoning
Sort/hvid

Bruntonet

Farve

Sort
baggrund

Sort/hvid

Bruntonet

Farve

Blå/grå
baggrund

Sort/hvid

Bruntonet

Farve

Fotomappe A
Kr. 450,-

1 stk. 18 x 24 cm
2 stk. 13 x 18 cm
2 stk. 9 x 13 cm
4 stk. 3 x 4,5 cm
Klasse/gruppefoto 20 x 30 cm

Fotomappe C
Kr. 395,-

2 stk. 18 x 24 cm
2 stk. 9 x 13 cm
4 stk. 3 x 4,5 cm
Klasse/gruppefoto 20 x 30 cm

Gaveserie 30x40 cm
Kr. 595,1 stk. 30 x 40 cm
2 stk. 18 x 24 cm
3 stk. 13 x 18 cm
6 stk. 6 x 9 cm

Sort/hvid

Bruntonet

Farve

Sort/hvid

Bruntonet

Indeholder

1x..13/18 cm
2x..9/13 cm
3x..4/5 cm

3 stk. 13 x 18 cm
2 stk. 9 x 13 cm
4 stk. 3 x 4,5 cm
Klasse/gruppefoto 20 x 30 cm

klassefoto
20/30 cm
Sort/hvid Bruntonet Farve

Byttebog
Kr. 80,Med 25 stk. 3x4 cm fotos
af dig selv og plads til foto
af alle klassekammeraterne.

Farve

Fotoark 2
Indeholder

2x..13/18 cm
2x..6/9 cm

Sort/hvid

Bruntonet

Farve

Fotoark 1

Fotomappe B
Kr. 415,-

Gaveserie 40x50 cm
Kr. 695,-

klassefoto
20/30 cm

1 stk. 40 x 50 cm
2 stk. 18 x 24 cm
3 stk. 13 x 18 cm
6 stk. 6 x 9 cm

Sort/hvid Bruntonet Farve

USB kort med 3 redigerede foto........ Kr. 400,-

Klasse/gruppefoto farve

Hvid
baggrund

Fotoark 3

Bemærk!.... Ingen returret på usb kortet...!

Lys grå
baggrund

Indeholder

Vægportrætter

1x..18/24 cm
5x..4/5 cm

Sort/hvid

13x18 cm

Kr. 105,-

30x40 cm

Kr. 350,-

18x24 cm

Kr. 115,-

40x50 cm

Kr. 450,-

Bruntonet

20x30 cm

Kr. 125,-

50x60 cm

Kr. 470,-

Farve

30x45 cm

Kr. 225,-

60x90 cm

Kr. 570,-

klassefoto
20/30 cm
Sort/hvid Bruntonet Farve

Vælger du online skal du IKKE bestille fotoark eller mapper på denne bestillingseddel.
Onlinepræsentation med 6-10 portrætter på www.gaussfoto.dk....... Kan bestilles når du har modtaget SMS
Skriv mobilnummer til login her :______________________________

Telefon: ______________________________________________________________

Barn/elevnavn__________________________________________________________

Forældre navn: _____________________________________________________

Klasse/stue eller dagplejer____________________________________________

Gadenavn: __________________________________________________________
Postnr. og by: _______________________________________________________

___________________________________________________________________________

forældre underskrift

E-mail: _______________________________________________________________
Fotografens notater - Nr.: ...................................

Billednr.: ...............................

Møllergade 59-63 . 5700 Svendborg . Telefon 62 22 90 57 www.gaussfoto.dk - kontor@gaussfoto.dk

