Priser, filer og print
Fotos fra www.Juelft.dk og min Facebook-side Juel FT kan downloades og bruges som de er i privat øjemed. Dvs. med
logo/vandmærke og uden nogen form for ændringer i øvrigt (fx beskæring, farve o.lign.)
Opløsningen på sådan et download er ringe og kan kun til nød bruges på web-sider etc.
Hvis du vil have højere kvalitet og uden vandmærker, er her nogle af dine muligheder:
1. Optimeret* fil i web-egnet format (jpg, min. 1200 px i 72dpi) (Ikke egnet til print)
2. Optimeret* fil til både web og print (op til 20x30 cm. i 300dpi)
3. Luksusprint i valgtfrie størrelser og finish efter ønske
4. Det der ikke står i 1.-3. – ring 29442928 el. skriv info@juelft.dk og lad os aftale nærmere 
Priser (inkl. moms)
Når ikke andet er angivet på den side hvor du har fundet dit yndlingsbillede, er følgende priser gældende:
1.
130 DKK (hvert 5. cykel-skud leveret i dette format indenfor 6 måneder er gratis)
2.
280 DKK
3.
Eksempel (inkl. forsendelse i DK): 20 x 30 cm 410 DKK, 60 x 80 cm 550 DKK
Betalingsmetoder
PayPal – brug link på den side du har fundet dit billede.
MobilePay 2944 2928 – HUSK at fratrække 10 kr. i rabat ift den pris du ser på siden.
Bankoverførsel Nykredit Bank - reg.nr. 5471 Kto 0001273800
Leveringsbetingelser Billed-filer (1.+2. ) leveres pr. e-mail uden vandmærke/logo i filformaet jpg indenfor 24 timer efter at
din betaling er registreret.
Print (3.) leveres pr. alm post, typisk indenfor 8 dage efter ordre og betaling er modtaget.
*) Optimeret fil De filer du ser på www.juelft.dk og på Facebook Juel FT er ‘lyn-fremkaldt’. Når jeg klargør filer til salg,
bliver der kælet mere for finish, beskæring, farver og detaljer. Det kalder jeg en optimeret fil (gælder selvfølgelig også ved
bestilling af færdig print).
Det med SMÅT!
Du køber retten til at anvende fotos personligt. Hvis du bruger dem offentligt på din blog, hjemmeside eller på din
Facebook profil/side/gruppe, bør du skrive Foto: Anne Juel … eller linke til min side www.JuelFT.dk.
OBS! Hvis de filer du har købt skal bruges af 3. part – fx klub, organisation, sponsor, leverandør eller presse af nogen art,
skal der betales separat for dette (typisk 550 – 1500 DKK pr. anvendelse) – og mit navn skal altid nævnes ifm
offentliggørelse.
Uretmæssig brug er dit ansvar, og vil blive faktureret iht. gældende lovgivning på området.
Hvis du er i tvivl, så ring/skriv endelig.
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