
 

 

 Studio Hera – תנאי תשלום ותנאי ביטול

 

 תנאי תשלום :

לאחר השיחה הראושנית שלנו ולאחר שניתנו לכם כל הפרטים על מה הם בעצם צילומי ניובורן , כדי לשמור לכם את התאריך המשוער ) 
 ש"ח . 053ולאחר מכן את המדויק (עליכם להעביר מקדמה ע"ס 

 תשלומים בלינק מאובטח ( 2עד  –ביט, פפר פיי, אשראי -הצילומים עצמו. ) ניתן לשלם באת היתרה אתם תשלימו ביום 

  ש"ח לסשן. 053ישנה תוספת של  – חגים ושישי שבת 

 

 : ביטולתנאי 

  שבת(.-מועד הצילומים ) לא כולל שישילפני ימים  5את הצילומים ניתו לבטל עד 

  המקדמה תוחזר במלואה ללקוח ! -הביטולבמידה ויבוטל לפי הודעה מראש ובהתאם לתנאי 

 לא תוחזר המקדמה ! –ימים לפני מועד הצילום  5-ביטול יום הצילומים פחות מ 

 ( 20שעות( לפני מועד יום הצילום בהתראה קצרה תחייב את הלקוח לקבוע מחדש יום צילומים ) עד  20-04ביטול ברגע האחרון 
 שעות מהביטול ובתיאום לפי יומן הצלמת(.

 ה , במידה וירצלא תוחזר ללקוח המקדמה  –ימים לפני יום הצילומים  5-ידה והלקוח יבטל לחלוטין את יום הצילומים פחות מבמ
 ש"ח כמקדמה חדשה. 053לקבוע יום צילומים מחדש, יאלץ הלקוח לשלם 

 

 : דחייהתנאי 

 יום מקסימום( 23ניובורן יש לקחת בחשבון עד גיל דחיית יום הצילומים מחייבת את הלקוח בקביעת תאריך חדש לצילומים ) צילומי 

 ניתן לדחות את הצילומים במקרים הבאים : 

  שעות לקבוע תאריך מחדש מיום הביטול. 04מחלה של המצולם/ בן משפחה קרבה ראשונה ) בעת הביטול יש ללקוח עד 
 053אחר יאלץ לשלם מקדמה חדשה ע"ס במידה ולא ייקבע תאריך חדש, הצילומים יבוטלו, אם ירצה הלקוח לשריין תאריך 

 ש"ח.

 בהתאם לתאריך  -מחלה של הצלמת / כל מקרה הדורש ביטול מיידי ) לא כולל תנאי מזג אוויר( יתואם תאריך חדש מול הלקוח
 פנוי אחראו מציאת צלם חלופי, במידה ולא ימצא פתרון הלקוח יקבל את המקדמה בחזרה במלואה !

 ימים מיום הצילום שנקבע ולהסדיר את יתרת  0עד  -ג אחד של צילום למשנהו בהודעה מראשניתן להעביר את המקדמה מסו
 התשלום ביום הצילומים החדש שייקבע.

 

 : מקרים נוספים

  זמן הצילום יקוצר מזמן יתרת הסשן. –דקות לאל הודעה מראש  23במידה והלקוח איחר לסשן מעל 
 ש"ח( 263 –ש"ח / שעת צילום  003 –)במידה וירצה תוספת זמן ויתאפשר , חצי שעה תוספת 

 במידה והלקוח מסרב להצטלם למרות איחורו שלו מכל סיבה שהיא , לא תוחזר המקדמה ללקוח .

  תמונות כלל עד  ייקח בחשבון כי לא יקבל –במידה והלקוח לא מעוניין לשלם את יתרת התשלום ליום הצילום מכל סיבה שהיא
 ש"ח. 053-כל שעה  –להסדרת התשלום. ויחוייב על תשלום של שעות העבודה 

 ימים מיום הצילום שנקבע ולהסדיר את יתרת  0עד  -ניתן להעביר את המקדמה מסוג אחד של צילום למשנהו בהודעה מראש
 התשלום ביום הצילומים החדש שייקבע.

 רק לאחר  –סשן בעבור אי תשלום מלא , במידה והלקוח ירצה לקבל את תמונות הסשן בכל זאת לקוח לא יוכל לדרוש את קבלת התמונות מה
 ש"ח לשעה יקוזז מהיתרה וישלם את ההפרש בין הסכומים. 053תשלום מלא ) במידה ושילם את זמן העבודה של 

 
 המתאים לתקינות בריאות התינוק/ילד/הורה .בשום אופן, אין להגיע חולה או לשקר לגבי מחלה כלשהי, יש לתת את המידע הרפואי 



היות ואני צלמת המתעסקת עם ילדים ותינוקות אינני לוקחת סיכון בשום אופן על בריאותי שלי  ושל לקוחותיי.)כמובן על האוויר בחלל 
 הסדטויו(.

 יום מקסימום( 02עד גיל במידה ולקוח יגיע חולה לסטודיו , יישלח לביתו וייקבע מועד חדש ) ניובורן יש לקחת בחשבון 

 

 : פרסום תמונות

 פרסום התמונות מקנה לי כצלמת תיק עבודות מורחב , על מנת שלקוחות כמוכם ייהנו ויקבלו גלריה העומדת לרשותם כחוויה של סשן.

 אישורכם נחתם על טופס נפרד לפרסום בכל מדיה חברתית ) ניתן לבקש ללא תיוג(.

 באופן רציף. השימוש הוא עסקי לחלוטין ואינו

 

 : קבלת התמונות 

 לאחר סיום יום הצילומים ) כמובן רק לאחר תשלום מלא(.

 שבת וחג תשלח ללקוח גלריה לבחירת התמונות אשר יעברו עיבוד מלא ) לפי החבילה שבחר(.-ימים לא כולל שישי 03עד 

 לתוספת חיצונית של מוצר דפוס (ימי עבודה לא כולל שישיבת וחג. ) כנ"ל גם  00מוצרי דפוס בחבילות יוסיפו 

 יום ) לא כולל שישי שבת וחג( 03לאחר מכן יתחיל תהליך של עבודה גרפית עד  –ימים למעובדות  00יש ללקוח בחירה של עד 

  , יום לא כולל שישי/שבת וחג( 03-כל התהליך אורך כבמידה ואין בחירת תמונות מעובדות בחבילה 
  לפני , הלקוח יקבלם בשמחה.במידה והמוצרים יהיו מוכנים 

התמונות אותן יקבל הלקוח הינן התמונות המלאות בסשן בעריכה קלילה ובסיסית, לאחר העיבוד הלקוח יקבל את כל התמונות 
 באיכות גבוהה.

 נה (ש"ח לתמו 53-תמונות , המחיר יורד ל 02ש"ח ) במידה ויזמין  02עלות כל תמונה  –במידה ורוצה הלקוח לעבד עוד תמונות 

 חודשים מיום הצילומים. 6זמן שמירת התמונות הינו עד 

 

 לקוח המאשר במייל חוזר את מסמך זה מודע לכל התנאים ואינו יכול לבוא בטענות על חוסר מידע גלוי.
 אישור מייל חוזר הינו חוזה לכל דבר באופן משפטי מול סטודיו הרה ) ליאת גנדלר ( אל מול הלקוח המצולם.

 

 

 בברכה 

  ניובורן,תינוקות וילדים –סטודיו הרה 

 


