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BETON NAGYMŰTEREM ELSZÁMOLÁS 2018
A FELTÜNTETETT ÁRAK ÁFA NÉLKÜLIEK
Bérlés dátuma, ideje:

A további szolgáltatások és eszközök bérleti díját a BETON ESZKÖZBÉRLETI ÁRJEGYZÉK tartalmazza:

NAGYMŰTEREM (20x10x5 m) bruttó terület 320 nm. Áram: 3x130A (max 3x26kW), műszaki ügyelet
Árak munkanapokon 8 – 18 óráig. Minden más idöpontban plusz 3.000.- Ft/óra felár
A NAGYMŰTEREM napi minimális bérleti díja: 4 óra bérlet.
A Nagyműteremben fotózáshoz ingyenesen haszálható alap vakufelszerelés tartozik: Broncolor A2, 3 fej + softbox v. ernyő,
vaku fénymérő, ügyelet
Forgatás esetén a bérleti díj nem tartalmazza az alap vakufelszerelést. Az esetleges közbeni fotózásnál a használt felszerelések
bérleti díját a BETON ESZKÖZBÉRLETI ÁRJEGYZÉK árai alapján számítjuk ki.

10 fő felett ingatlanhasználati díj:
Egyszeri használati díj: mosdók, konyha, konyhagépek, parkoló, stúdióterhelés stb. 10.000.- Ft
Szemét elszállítás zsákonként 1.000.- Ft/zsák

Nagyműterem alapár óránként:
A Nagyműterem és szolgáltatások: épített fehér végtelenített háttér (9 m x4,5 m x 8 m) mögötte járható világítási híd,
sminkszoba+zuhanyzó+wc, 2 öltöző, női és férfi wc, nyitható tetőablak függőleges kamera álláshoz, autó bejáró a műterembe (3,2 m
magas 3 m széles), gurítható szerelési állvány díszlet építéshez, világosítási munkához, WIFI, zárt parkoló 12 autó részére, 50nm
társalgó, TV, dvd, teakonyha, hűtő, mikró, Saeco darálós kávéfőző, vízforraló, mosogatógép. Műszaki ügyelet. A fűtés 22 C-ig
Munkanapokon 8 – 18 óráig
9.000.- Ft/óra
Minden más időpontban
12.000.- Ft/óra

SFX Green és Bluescreen árak, napidíjas, fél nap ár 60 %:
Chroma Key Green háttér falon 5 x 13 m (szövet)
Chroma Key Green háttér padlón 9 m széles x 8 m előre (müa. Padló)
Chroma Key Green háttér 5 x 8 m (szövet)
Chroma Key Green háttér 3 x 7 m (szövet)
Chroma Key Blue háttér 3 x 7 m (szövet)
Holker járófelület festés javítás ha elkoszolódik, megsérül

20.000.- Ft/nap
15.000.- Ft/nap
10.000.- Ft/nap
8.000.-/nap
8.000.-/nap
700.- Ft/m2

Nagyműterem green screen normál csomag óránként:
A normál csomag óradíja tartalmazza a a Nagyműterem alap árába foglalt helyiségeket és szolgáltatásokat, továbbá a következőket:
épített fehér vagy a Chroma green háttér (5x13 m) a falon és a padlón, 8 m előrefutással. Világítás: Fresnel spot halogén 2 db 5 kW, 2 db
2 kW, kábelekkel, állványokkal, 2 db 12' x 12' fehér reflex/átvilágítható pille függesztékkel, állványokkal, flag és selyem készlet gobókkal
és “C” stand-ek
15.000.- Ft/óra
Munkanapokon 8 – 18 óráig
18.000.- Ft/óra
Minden más időpontban

Nagyműterem green screen extra csomag óránként:
Az extra csomag óradíja tartalmazza a a Nagyműterem alap árába foglalt helyiségeket és szolgáltatásokat, továbbá a következőket: az
épített fehér vagy a Chroma green hátteret (5x13 m) a falon és a padlón, 8 m előrefutással. Világítást: Fresnel spot halogén 2 db 5 kW, 2
db 2 kW, kábelekkel állványokkal Spacelight 6db 5 kW, Socapex kábelekkel, 2 db 12' x 12' fehér reflex/átvilágítható pille függesztékkel,
állványokkal, flag és selyem készlet gobókkal és “C” stand-ek. SFX: Szélgép, ködgép
Munkanapokon 8 – 18 óráig
20.000.- Ft/óra
Minden más időpontban
23.000.- Ft/óra

Nagyműterem elektromos fogyasztás:
Folyamatos fényű lámpák használata esetén (nem vaku) a mért fogyasztott árammennyiség kerül kiszámlázásra. 1 kWh = 75 Ft

Árammérő állás: kezdet......................befejezés...................
Légkondicionálás
Fűtés 20 C felett (pl. fürdőruha fotózás esetén) 1200.- Ft/óra
Hordozható gázmelegítő 1200.- Ft/óra
Folyamatos fényforrásként használt vaku fejenként óránként

Felhaszált áram:
3.000.-/fej/nap
10.000.- Ft/nap
10.000.- Ft/nap
1.000.- Ft/óra

kWh

ÖSSZESEN
Igazolom, hogy a BETON Stúdió szolgáltatását megfelelő minőségben megkaptam,semminemű kifogásom nincs.

Budapest, 2018.

