Cennik usług fotografii analogowej - CEWE
Wszystkie ceny zawierają podatek VAT

SEZON ŚWIĄTECZNY - obowiązuje od 15 listopada 2022r.
Negatywy barwne małoobrazkowe i monochromatyczne (typ 135, proces C-41)
usługa
koszt zł/szt. czas realizacji**

Wywołanie filmu wraz z płytą CD i Fotoindexem (przy
komplecie zdjęć)

23,97 zł

14 dni

dodatkowe informacje
* wywołanie negatywu możliwe tylko z kompletem zdjęć (dodatkowo
płatne)
* negatyw standardowo rozcinamy na odcinki; nie honorujemy "Nie
ciąć"
* płyta CD zawiera zeskanowany negatyw w rozdzielczości 1463x986
px

Zdjęcia Linia Premium - zamówione z wywołaniem negatywu:
9x13 cm powierzchnia błyszcząca lub matowa
0,79 zł
10x15 cm powierzchnia błyszcząca lub matowa
0,99 zł
13x18 cm powierzchnia błyszcząca
1,59 zł
Zdjęcia Linia Premium - zamówione z wywołanego negatywu:

14 dni

10x15 cm powierzchnia błyszcząca lub matowa

30 dni

* zdjęcia z pojedynczej klatki odciętej od filmu - dopłata 100%
1,09 zł

* uszkodzona perforacja niekiedy uniemożliwia realizację
Plakaty z wywołanego negatywu:
15x21 cm powierzchnia błyszcząca lub matowa
20x30 cm powierzchnia błyszcząca lub matowa
30x45 cm powierzchnia błyszcząca lub matowa
40x60 cm powierzchnia błyszcząca lub matowa
50x75 cm powierzchnia błyszcząca lub matowa
Negatywy barwne niestandardowe
usługa
Negatyw typ 120 (tzw.: błona zwojowa)
tylko wywołanie

2,99 zł
9,99 zł
15,99 zł
29,99 zł
35,99 zł

koszt zł/szt.

30 dni

czas realizacji**

19,99 zł

zdjęcia 10x15 cm (zamówione przy wywołaniu filmu)

1,89 zł

zdjęcia 10x15 cm (zamówione z już wywołanego filmu)

3,59 zł

dodatkowe informacje
* skan tylko z wywołanego filmu

14 dni
* nie wykonujemy innych formatów zdjęć
30 dni

KARAT (kadr 24x18mm)
* wywołanie negatywu możliwe tylko z kompletem zdjęć (dodatkowo
płatne)
* płyta CD zawiera zeskanowany negatyw w rozdzielczości 1463x986
px
wywołanie filmu wraz z płytą CD i Fotoindexem (wraz z
kompletem zdjęć z kadru 24x36 mm)

23,97 zł

14 dni

* standardowo rozcinamy negatyw; nie honorujemy "Nie ciąć"

* usługa wykonywania zdjęć w taki sam sposób jak w przypadku
negatywu małoobrazkowego typu 135 co oznacza, że klient otrzyma
2 ujęcia (kadry) na jednym zdjęciu 10x15 cm
Zdjęcia Linia Premium - zamówione z wywołaniem negatywu (KARAT):
9x13 cm powierzchnia błyszcząca lub matowa
0,79 zł
10x15 cm powierzchnia błyszcząca lub matowa
0,99 zł
13x18 cm powierzchnia błyszcząca
1,59 zł
Zdjęcia Linia Premium - zamówione z wywołanego negatywu (KARAT):

14 dni

* przy komplecie z wywołaniem negatywu wykonane z kadru 24x36
mm (jak przy standardowej usłudze wywołania filmu typ 135)

10x15 cm powierzchnia błyszcząca (z wywołanego filmu z kadru 24x18 mm)

30 dni

* zdjęcie 10x15 cm wykonane z wywołanego filmu zawiera obraz z
jednego kadru (KARAT); natomiast zdjęcie 10x15 cm wykonane przy
wywołaniu filmu zawiera obraz z dwóch kadrów KARAT (z uwagi na
proces technologiczny)

Slajd (E6) typ 135
usługa

1,09 zł

koszt zł/szt.

czas realizacji**

dodatkowe informacje
* standardowo wykonujemy tylko wywołanie z foliowaniem;
sugerujemy wywołanie E6 ze skanowaniem na CD w celu zamówienia
ewentualnych zdjęć, czy innych fotoproduktów

Wywołanie typ 135 + płyta CD

40,98 zł

14 dni

* płyta zawiera zeskanowany slajd w rozdzielczości 1463x986 px
* rozcinamy slajd; nie honorujemy "Nie ciąć"

Tylko wywołanie typ 135
Zdjęcia z wywołanego i oramkowanego slajdu typ 135:
10x15 cm

25,99 zł

* laboratorium nie oferuje usługi ramkowania

2,29 zł

* powierzchnia tylko błyszcząca

15x21 cm

5,99 zł

20x30 cm
30x45 cm
Slajdy niestandardowe (typ 120)

11,99 zł
19,99 zł

30 dni

* zdjęcia wykonujemy tylko z oramkowanych slajdów typ 135
* laboratorium nie oferuje usługi ramkowania

* podczas wywołania slajd jest cięty na odcinki i foliowany
Tylko wywołanie slajdu typ 120 (tzw.: błona zwojowa)

29,99 zł

* nie honorujemy "Nie ciąć"
14 dni

Tylko wywołanie slajdu typ 120 (tzw.: błona zwojowa)

29,99 zł
14 dni
* wykonujemy tylko Format 10 (proporcje zgodne z kadrem E6)

zdjęcia Format 10 zamówione przy wywołaniu slajdu

2,29 zł

zdjęcia Format 10 zamówione z już wywołanego slajdu

3,59 zł

Negatywy czarno-białe (typ 135)
usługa
Wywołanie typ 135 (przy komplecie zdjęć) z płytą CD

koszt zł/szt.

30 dni

czas realizacji**

24,99 zł
14 dni

Zdjęcia 10x15 cm zamówione przy wywołaniu negatywu
Zdjęcia 10x15 cm zamówione z już wywołanego
negatywu
Plakaty:

1,99 zł
2,19 zł

15x21 cm

5,99 zł

20x30 cm

19,99 zł

30x45 cm

29,99 zł

Negatywy czarno-białe niestandardowe (typ 120)
usługa
Tylko wywołanie typ 120
Wywołanie typ 120 (przy komplecie zdjęć)

koszt zł/szt.
29,99 zł
24,99 zł

Zdjęcie Format 10 zamówione przy wywołaniu filmu

1,99 zł

Zdjęcie Format 10 zamówione z wywołanego filmu

2,19 zł

* skan tylko z wywołanego filmu

dodatkowe informacje
* wywołanie negatywu możliwe tylko z kompletem zdjęć (dodatkowo
płatne)
* płyta zawiera zeskanowany negatyw w rozdzielczości 720dpi
* termin wraz z wywołaniem filmu

30 dni

* na barwnym papierze, powierzchnia błyszcząca

* zdjęcia wykonane na barwnym papierze; powierzchnia błyszcząca
30 dni

* zdjęcia czarno-białe wykonujemy z negatywów czarno-białych lub
monochromatycznych
* negatyw bez kodu DX lub niewłaściwie naświetlony (niedoświetlony
lub prześwietlony) - może uniemożliwić wykonanie usługi

czas realizacji**
14 dni
14 dni
30 dni

Scan Film skanowanie wywołanego negatywu lub slajdu barwnego typ 135
usługa
koszt zł/szt. czas realizacji**

dodatkowe informacje
* skan tylko z wywołanego filmu
* wykonujemy tylko Format 10 (proporcje zgodne z kadrem)
* zdjęcia wykonane na barwnym papierze; powierzchnia błyszcząca

dodatkowe informacje
* skan KARAT - skan z kadru 24x18 mm
* negatyw typ 135 - standardowo skanujemy odcinki minimum 2
klatki, pojedyńcze kadry dopłata 100%

rozdzielczość dobra 786x512 px - cena za kadr

1,00 zł
30 dni

rozdzielczość wysoka 1536x1024 px - cena za kadr

1,50 zł

rozdzielczość bardzo dobra 3000x2000 px

1,90 zł

usługa Standardowa: zapis na CD

5,99 zł

* slajd małoobrazkowy - tylko materiał oramkowany
* negatywy i slajdy niestandardowe - typ 120 -skanujemy bez
dodatkowych opłat

Scan Foto skanowanie zdjęć na płytę CD
usługa
Format ok. 9x13 cm (oraz mniejsze formaty)
Format ok. 10x15 cm
Format ok. 13x18 cm
Format ok. 15x20 cm
Format ok. 20x30 cm
usługa Standardowa: zapis na CD

koszt zł/szt.
1,49 zł
1,69 zł
1,89 zł
2,99 zł
3,99 zł
5,99 zł

czas realizacji**

Zdjęcia ze zdjęcia
usługa
Format ok. 10x15 cm
Format ok. 15x20 cm
Format ok. 20x30 cm

koszt zł/szt.
3,99 zł
11,99 zł
12,99 zł

czas realizacji**

30 dni

za każde rozpoczęte 30 min - opcja bez korekcji

koszt zł/szt.

12,50 zł

dodatkowe informacje
* rozdzielczość skanowania - 400dpi
* zdjęć większych niż 20x30 cm nie wykonujemy

* doliczana jednorazowo do zamówienia

dodatkowe informacje
* usługa bez negatywu reprodukcyjnego
* papier fotograficzny barwny, powierzchnia błyszcząca

30 dni

Przegrywanie VHS na DVD
usługa

* negatyw bez kodu DX lub niewłaściwie naświetlony (niedoświetlony
lub prześwietlony) - może uniemożliwić wykonanie usługi

czas realizacji**

* standardowo wykonujemy 1:1. Istnieje jednak możliwość
pomniejszenia lub powiększenia oryginału bez dodatkowej opłaty
(należy stosowną informację wpisać w "pracach specjalnych" na
kopercie)

dodatkowe informacje
* przegrywamy z VHS, VHS-C, SVHS, SVHS-C, DV, VIDEO 8mm i
miniDV

14 dni
* przegrywamy tylko nośniki nie objęte ochroną praw autorskich

** czas realizacji - w przypadku zamówień kopertowych składanych w sklepie, należy doliczyć czas potrzebny na dostarczenie zlecenia do Laboratorium
• realizacja zamówienia liczona jest w dniach roboczych od poniedziałku do piątku (z wykluczeniem świąt)
• do czasu ralizacji zleceń nie wlicza się dnia złożenia zamówienia

