
  

Beställningsformulär och prislista  
Priser gäller från 1/1 2022 (inkl moms) (rabatt vid större beställningar) 
 

Namn ………………………………………………………………  

Telefon ……………………………….……………   Adress/Mail …………………………………...………………… 

Har lämnat följande material                    Vid postorderbeställning - kontakta först  Bildochljudkopian 

 

Film:  Standard-8   Normal 8 / Dubbel-8    Super-8    Super-8 (ljud)  16-mm stumfilm    16 mm ljud 
 

8 mm film  

__ st 15m (3-5min) (små plastspolar)…..…………. 85 kr/st  (alt. skarvning 10 kr/st för att erhålla minutpris) 

__ st 60m (15min/20 min) __ st 120m (30min) ….. 15:- kr / min    (tillägg  1:50 för ljud) 
 

16 mm    __ st spolar   __ st .spolar………………..  20 kr / min  (tillägg för ljud) 
 

Video  

VHS (SP/LP) __ st ……………………………... 165 kr/120 min *  gäller 1-3 band.  

(Beställningar fler än 3 band  - 135 kr/st)  *tillägg 45 kr per påbörjad tim. 

VHS - Amerika/Japan/Frankrike m.fl länder: 200 kr/120 min - därefter 45 kr per påbörjad timme 

Super VHS (S-VHS) __ st  ……………………………. 180 kr/120 min * 

VHS-C / S-VHSc __ st ……………………………... 95 kr / band /  105 kr / band 

Video 8 (SP/LP)  __ st………………………...……. 115 kr/band (max 90 min - därefter tillägg) 

Video8 Digital  __ st  .…………………………... 135 kr/band (max 90 min - därefter tillägg) 

Hi8 (SP) __ st…………………………...…. 120 kr/band  (max 90 min - därefter tillägg) 

Hi8-digital    __ st  ……………………………. (offert)  

Mini DV __ st ……………………………... 120 kr/band (max 90 min - därefter tillägg) 

HDV __ st    (offert)  

Beta-max  __ st…………………………..…. 225 kr/band  (120 min) 

Video 2000 __ st ………………………………... (offert) 

Ljud: 

Kassett  __ st…………………………...…. 150 kr / band 

MD  __ st…………………………...…. 200 kr / diskett 

Rullband  __ st    __ st    ___ st……………... 50 kr /speltimme 

CD  __ st…………………………….... 25 kr/skiva till mp3-filer 

DAT  __ st…………………………….... 200 kr / band 

LP  __ st……………………………...   120 kr / skiva 

78-varvsskivor   __  st     EP/singel __ st …………. begär prisuppgift 

Trådinspelningar __ st ……………………………... begär prisuppgift 

Bild: 

DIA-bilder   __ st Magasin (á 40-50 bilder) ….. 125 kr/magasin (min. 75 kr) (tillägg -:50 för pappersramar) 

Fotonegativ  __ st ……………………………... 5 kr per scannad bild 

Pappersbilder  __ st ………………………... 10 kr per scannad bild /  tillägg för utskrifter. 
 

Materialet ska levereras med         USB        DVD/CD       Extern Hårddisk   (pris beroende på datastorlek) 
 

hans@bildochljudkopian.se    070 - 929 85 70   Köpmangatan 33c  (nära Gästis/Gästgifveriet), Eskilstuna 
www.bildoljudkopian.se,  Innehar F-skattesedel, Org.nr  511205-1676, Swish: 123 1132844, Bankgiro: 5080-2818 
 

KÖPVILLKOR: Priser och betalning Priserna är inklusive moms. Betalning sker mot faktura antingen kontant, Swish eller via bankgiro. Känsligt material / Personuppgifter 

Allt överfört material förvaras på datorer som inte är uppkopplade mot internet och kommer aldrig att visas offentligt eller användas i något annat sammanhang. Du kan alltid begära 

att säkerhetskopieringen av materialet tas bort samt all information och personuppgifter som finns registrerad. Materialet arkiveras minst 3 mån. Leverans Leveranstiden varierar 

beroende på beställningens omfattning, kontakta bildochljudkopian via hans@bildochljudkopian.se om du önskar ett estimat för leveranstid. Kunden svarar för porto till och från 

BildochLjudkopian. Ej uthämtade paket returneras till oss. För alla paket som inte löses ut förbehåller vi oss rätten att debitera dig kostnader för returfrakt, expeditionsavgift och 

hanteringsavg. samt kostn. för beställningen. För aviserad - ej avhämtad leverans - ansvaras för max. 6 månader. Ev. anmärkningar kring levererat material ska göras inom 1 månad. 

 

 

 

Datum…………………….….……………. 

 

Önskad leveranstid …………..………….... 

 

SMS -meddelande inför leverans 
 

Egen USB/hårddisk bifogas           


