
MicFoto.se, din fotograf i Örebro. 

Avtal och villkor för porträttfotografering 

 

Urval 

– Efter fotograferingen kommer MicFoto.se att välja ut och lägga de bästa bilderna i ett webgalleri där ni kan välja 

era favoriter i lugn o ro.  

– Länken till webgalleriet får ni inom 1 vecka och webgalleriet är tillgänglig i 2 veckor. Hinner ni inte välja 

favoriterna inom tidsramen kan tillgänglighet till urvalsgalleriet förlängas 1 vecka i taget. 

– Instruktion på hur ni väljer favoriterna kommer att finnas i galleriet. 

– Urvalsbilderna är oredigerade och har ett vattenmärke över hela bilden. Dessa bilder får ej publiceras eller 

framkallas. 

Betalningsvillkor  

– Betalning sker via faktura innan förstoringar/färdiga digitala bilder kan levereras. Ni får faktura genom Paypal 

när ni lägger er beställning. Det går också att använda shoppingvagnen som finns i ert galleri för att 

betala/beställa bilder. 

– Beställer ni flera bilder vid ett senare tillfälle kommer ni att få en ny faktura för den beställningen. 

– Vid efterbeställningar gäller den prislista som är aktuell då efterbeställningen görs. Dessa priser kan skilja sig 

från de priser som gällde vid uppdragets utförande.  

– Alla priser på min hemsida är inklusive moms. 

Leveransvillkor 

 – De färdiga bilderna levereras normalt inom 2-6 veckor från det att fakturan är betald. Framkallningarna 

levereras per post och digitala bilder läggs i ett nytt galleri där ni kan ladda ner bilderna. 

Bildbehandling 

– Redigering av bilder innebär behandling av ljus, kontrast, skärpa, vitbalans och färgjustering.  

– Retuschering av bilder innebär redigering + Micfotos professionella och konstnärliga behandling av bilderna i 

Photoshop, korrigering av ev. mindre skönhetsfel (t.ex. borttagning av finnar) och ev. enklare hudretusch 

osv…Här kan du läsa mer om skillnaderna och se exemplar av båda. 

– Retuscherade bilder har ett högre pris per bild än redigerade bilder.  

– Önskas mer avancerad retusch på bilder som ingår i de enklare paketen. kommer detta att debiteras med 295: - 

per bild i storlek 1500* pixlar och 995: - per bild från 3500*pixlar till 7200*pixlar beroende på beskärningen. 

(*anger längsta kant). 

Vägg förstoringar och canvas 

– Micfoto samarbetar bara med Sveriges bästa bildleverantörer. Min skärm är kalibrerad för deras skrivare, och 

detta innebär att det jag ser på min skärm är väldigt lik slutprodukten (förstoring, canvas, album…). 

– Då de flesta dataskärmar är dåliga på att återge färg och kontrast och att det kan skilja sig enormt från den ena 

dataskärmen till den andra, kan inte Micfoto ansvara för att det du ser på din skärm blir lik slutprodukten. Därför 

rekommenderar Micfoto att du beställer en provbild innan du beställer en dyrare vägg förstoring eller canvas. En 

avgift på 100: - kommer att läggas på slutsumman om du beställer provbilder. 

– När beställningen av slutprodukten har gjorts, går det inte att ändra eller reklamera. Därför kan det vara extra 

viktigt med provbilder vid dyrare beställningar. 

Bildanvändning 

Som privatperson får ni använda bilderna för privat bruk. Ni får också använda bilderna på t.ex. sociala medier, 

hemsida, blogg osv. 

– Bilderna får INTE redigeras, beskäras eller ändras. 

– Bilderna får inte användas för kommersiellt bruk utan min tillåtelse. 

– Fotografen har alltid rätt att använda bilderna i egen marknadsföring. 

– För bilder av mer privat karaktär (t.ex. morgongåva eller avklädda bilder) kommer jag alltid att fråga er först. 

Prisändringar  

– MicFoto.se förhåller sig rätten att ändra på prislistan när som helst. 

– Vid efterbeställningar gäller den prislista som är aktuell då efterbeställningen görs. Dessa priser kan skilja sig 

från de priser som gällde vid uppdragets utförande. 

OBS!! 

När du anställer MicFoto.se som fotograf godkänner du automatiskt mina villkor. 

http://www.micfoto.se/blog/2015/10/redigering-vs-retuschering
http://www.micfoto.se/blog/2015/10/redigering-vs-retuschering

