Impressão Fine Art - Tabela de Preços 2014
(para serviços não indicados nesta tabela, p.f. contacte-nos directamente para
orçamentação)
1. Impressão de Arquivo através de processo com controlo de cor e qualidade Fine Art em
tecnologia de pigmentos Epson Ultrachrome HDR em equipamento certificado Epson 9900.

Tamanho

30x40 a
30x45 cm
61x40
a 61x45 cm
61x60 a
61x65 cm
61x90 a
61x110 cm
110 cm linear
Por metro

Tipo de Papel
Papeis

Papeis

Papel

HARMAN

HAHNEMUHLE

HAHNEMUHLE

Tela

ILFORD

Museum Etching

€ 15

€ 20

€ 25

€ 28

€ 38

€ 58

€ 42

€ 57

€ 87

€ 70

€ 76

€ 116

€ 100

€ 110

€ 150

2. Descontos para quantidades
30x40 a 30x45cm

A partir de 20 impressões (inclusivé) - 10% desconto
A partir de 40 impressões (inclusivé) - 15% desconto
A partir de 10 impressões (inclusivé) - 10% desconto

61x40cm ou
superiores

A partir de 20 impressões (inclusivé) - 15% desconto
Para quantidades acima de 30 impressões (inclusivé), p.f. contacte-nos
para um orçamento.

Temos condições especiais para estudantes de Fotografia e Belas Artes.
Para mais informações contacte-nos.

3. Serviço Personalizado Continuado
Oferecemos serviços continuados com condições especiais, para clientes que desejem
manter uma relação de trabalho constante e personalizada e usufruir regularmente dos
nossos serviços como apoio à sua actividade artística e/ou profissional. Contacte-nos para
uma reunião
.
4. Tratamento de Imagem, Pré-Impressão, Restauro, Pós-Produção Criativa, Retoque Digital
€ 25 / hora (inclui entrega de trabalhos gravados em CD ou DVD)
.
5. Digitalização (slide, negativo, foto em papel, etc.)
Por consulta
.
Condições
- Todos os valores indicados têm IVA incluído à taxa de 23%
- Respeitamos a privacidade e confidencialidade de todos os nossos clientes e garantimos a
manipulação segura de todos os originais, tanto para impressão como para retoque, e
garantimos a eliminação de todos os ficheiros e cópias em nossa posse, após a entrega do
trabalho (a não ser por indicação explícita em contrário por parte do cliente)
- Todas as dimensões não indicadas na tabela são cobradas pela medida imediatamente
acima.
- Todos os trabalhos, salvo acordo em contrário, são pagos no acto da entrega.
- Reservamo-nos o direito de pedir um sinal prévio à execução de qualquer trabalho.
.
Política de Reclamações
No momento da entrega em mãos do trabalho, no caso de falha na impressão, esta será
substituída por nova impressão corrigida
Excepções
- A impressão corresponde fielmente ao ficheiro entregue mas este foi incorrectamente
finalizado pelo cliente (p.ex. desvios de cor por estar a utilizar um monitor não calibrado):
avisamos sempre o cliente antes de imprimir um ficheiro que nos pareça ter sido mal
finalizado, mas se nos forem dadas indicações para prosseguir, então obviamente não
assumimos responsabilidade por eventuais erros de cor ou tons derivados do próprio
ficheiro. Caso o cliente o deseje, disponibilizamos o serviço de tratamento de imagem para
finalização adequada dos ficheiros
- Não assumimos também qualquer responsabilidade por degradações das impressões
sofridas pela sua má utilização e manipulação descuidada por parte do cliente, após a
entrega.

