הסכם השכרת סטודיו לצילום
ביצוע הזמנה להשכרת הסטודיו באתר  , www.jonibarzvi.comותשלום מקדמה מהווה הסכמה לכל התנאים
וההגבלות המפורטים מטה:
 .1מזמין השירות מאשר כי הפרטים שהוזנו בטופס הממוחשב נכונים ומדוייקים ושייכים לו .כרטיס האשראי
המשמש לתשלום המקדמה חייב להיות רשום על שם המזמין.
 .2נותן השירות  -יונתן בר-צבי ע.פ .200613008 .חלל הסטודיו נמצא ברחוב הבנים  9ברמת גן.
 .3הסטודיו יעמוד לרשות המזמין בהתאם לתאריך ולשעות שנבחרו.
 .4מפרט הסטודיו :מידות חלל מרכזי 8 :על  4מטרים .גובה התקרה  2.9מטרים .בסטודיו יש שירותים ,מקלחת,
חדר איפור ושיער ,מטבח מאובזר ומרפסת .שטח כולל 52 :מ"ר.
 .5ציוד תאורה כלול בהזמנה של הסטודיו ומפורט בקישור הבא .יש להודיע מראש על הציוד המבוקש – הציוד
יחכה כשהוא מוכן בתחילת ההשכרה.
 .6מזמין השירו ת מצהיר כי בדק ומצא את מפרט הסטודיו והציוד מתאים לדרישותיו ,לא תהיה למזמין השירות כל
טענה בנושא זה.
 .7לא ניתן להוציא ציוד מהסטודיו ללא אישור בכתב .במידה ויגרם נזק לציוד הסטודיו ,מזמין השירות ישא בעלויות
התיקון שלו.
 .8נותן השירות לא יהיה אחראי לכל נזק – בציוד ,בגוף ובנפש – של מזמין השרות או מי מטעמו כתוצאה משימוש
או שהות בסטודיו.
 .9ניתן לבצע שינוי בתאריך ובשעת ההזמנה ,בתנאי ומודיעים על כך בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ 24 -שעות
לתחילת ההשכרה.
 .10זמן ההשכרה יחושב כך :שעת התחלה – בהתאם לשעה שנבחרה בהזמנה .שעת סיום – בהתאם לשעת
הסיום בפועל.
 .11מחיר השכרה 99 :ש"ח לשעה או חלק ממנה (מחיר מבצע לזמן מוגבל).
 .12תשלום מקדמה 99 :ש"ח ,התשלום יתבצע בכרטיס אשראי בשלב ההזמנה .לאחר תשלום המקדמה ישלח
אישור הזמנה בדואר אלקטרוני .לא ניתן לשריין תאריך/שעה ללא תשלום מקדמה.
 .13תשלום יתרת הסכום יבוצע בסיום ההשכרה ,באותו יום בו ניתן השירות  -במזומן.
 .14לא ניתן לקבל החזר של המקדמה במקרה של ביטול.
 .15לא ניתן להוציא ציוד מהסטודיו ללא אישור בכתב .במקרה ויגרם נזק לציוד ,מזמין השירות ישא בעלויות התיקון
שלו.
 .16שימוש ברקעי נייר  -ניתן להשתמש ברקעי הנייר שנמצאים בסטודיו ללא תשלום .במידה והרקעים
יתלכלכו/יקרעו ,יחול תשלום לפי  45ש"ח לכל מטר שהתלכלך/נקרע.
 .17ניתן להזמין מראש רקעים בצבעים נוספים ,גליל נייר באורך  11מטר ומחירו  450ש"ח
 .18שירותים נוספים בתשלום נוסף:
• אסיסטנט ,עוזר צמוד  70 -ש"ח לשעה
• הדרכה  100 -ש"ח לשעה
• מפעיל טלפרומפטר  +ציוד  100 -ש"ח לשעה
• ציוד צילום נוסף – פרטים נוספים בקישור הבא
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