
 הסכם השכרת סטודיו לצילום

 ",להלן "מזמין השירות, הוזנו בתהליך ההרשמהבין מזמין שירות השכרת הסטודיו, שפרטיו 
 .ירות""נותן הש רמת גן, להלן 9, מרחוב הבנים 200613008ע.פ.  ,צבי-יונתן ברלבין 

, ותשלום מקדמה מהווה הסכמה לכל התנאים  www.jonibarzvi.com ביצוע הזמנה להשכרת הסטודיו באתר
 וההגבלות המפורטים מטה:

 

 ם לו. ושייכי מדויקים, נכונים רשמההמזמין השירות מאשר כי הפרטים שהוזנו בטופס ה .1

 השירות ורשום על שמו. מזמיןל שייךכרטיס האשראי המשמש לתשלום המקדמה חייב להיות  .2

 ברמת גן. 9הסטודיו נמצא ברחוב הבנים סטודיו יעמוד לרשות המזמין בהתאם לתאריך ולשעות שנבחרו. ה .3

שירותים, מקלחת, מטרים. בסטודיו יש  2.9גובה התקרה מטרים.  4על  8: חלל מרכזי מפרט הסטודיו: מידות .4
 מ"ר. 52 . שטח כולל:ומרפסת , מטבח מאובזרשיערחדר איפור ו

רשימה  , ללא תוספת תשלום.כלול בהזמנה של הסטודיוומחנה  , טלפרומפטרתאורה, גריפ, סאונדציוד  .5
 ן לשכור ציוד מצלמה, עדשות ומחשוב בתשלום נוסף.נית. בקישור הבא מפורטת של הציוד הכלול נמצאת

ישא בעלויות  השירות , מזמיןהסטודיו ויגרם נזק לציוד ידהלא ניתן להוציא ציוד מהסטודיו ללא אישור בכתב. במ .6
 .או החלפה בחדשהתיקון 

במהלך השהות  ,של מזמין השרות או מי מטעמו בגופו ובציודו –נותן השירות לא יהיה אחראי לכל נזק  .7
 בסטודיו.שימוש וה

הציוד  שעות מתחילת יום ההשכרה. 48 -מ רוחלא יארשימה של ציוד מבוקש לשלוח  על מזמין השירות .8
 .ן השירות כשהוא ארוזמבוקש ימתין למזמיה

תיו, לא תהיה למזמין השירות כל מזמין השירות מצהיר כי בדק ומצא את מפרט הסטודיו והציוד מתאים לדרישו .9
 טענה בנושא זה.

זמן הקמה  בפועל. לזמני ההשכרהבהתאם  – שעת ההתחלה מינוסשעת הסיום זמן ההשכרה יחושב כך:  .10
 .היחשב כחלק מזמן ההשכרוהרכבת ציוד 

 (.השקהשעה או חלק ממנה )מחיר כל "ח לש 99: תעריף השכרה .11

. לאחר תשלום המקדמה ישלח שלב ההזמנהכרטיס אשראי בהתשלום יתבצע בש"ח,  99תשלום מקדמה:  .12
 אישור הזמנה בדואר אלקטרוני. לא ניתן לשריין תאריך/שעה ללא תשלום מקדמה.

 במזומן. -ניתן השירות  , באותו יום בותשלום יתרת הסכום יבוצע בסיום ההשכרה .13

, בתנאי ומודיעים על כך בהקדם האפשרי ולא השכרהת הושעתאריך ושל  , דחיה או הקדמהניתן לבצע שינוי .14
 שעות לתחילת ההשכרה. 24 -יאוחר מ

 .לוטהמקדמה במקרה של בי שללא ניתן לקבל החזר  .15

כתוצאה  . במידה והרקעים יתלכלכו/יקרעושלוםוספת תללא ת מלאיניתן להשתמש ברקעי הנייר שנמצאים ב .16
 ש"ח לכל מטר שהתלכלך/נקרע. 45, יחול תשלום לפי משימוש בהם

 .שכרהשעות מתחילת הה 48לפחות על הצבע המבוקש , נא להודיע נוספים רקעים בצבעיםניתן להזמין  .17

 .ש"ח לשעה 100 - מפעיל טלפרומפטר/עוזר צמוד/אסיסטנטתעריף  .18

 .ש"ח לשעה 150 - , צילום ועבודה בסטודיוהדרכהתעריף  .19
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