Telefon 08-20 00 60
E-post info@familjefilm.nu

Så här enkelt är det:

1
2
3

Fyll i den här blanketten.
Packa filmer, bilder och blanketten i kartongen och fyll ut med t.ex. tidningspapper.
Lämna in kartongen hos närmaste DHL Servicepoint ombud.

Vi bekräftar via e-post när vi fått ditt paket. Här hittar du ditt närmaste ombud: www.familjefilm.nu/se/skicka
Vi returnerar dina filmer och bilder tillsammans med dina nya CD/DVD-skivor.
Namn:

Mobiltelefon:

Adress:

E-post:

Postnr:

!

Ort:

Person-/org nr:

(obligatoriskt)

Antal kassetter / skivor / bilder jag skickar:
Avbryt avspelningen vid t.ex. gamla TV-program.

Vid överföring ingår DVD skivor med ditt material

DVD är ett av de bästa alternativen för hållbar lagring. Dessutom är en DVD skiva kompatibel med de flesta spelare.

Beställ expresshantering för snabb leverans
Ja tack, jag vill beställa expresshantering på

kasetter (för endast 49 kr/st)

Din order blir prioriterad före normala ordrar. Kontakta oss för aktuella leveranstider för din expressbeställning.

Beställ extra dvd kopior för att ge bort till nära och kära
Ja tack, jag vill beställa

extra DVD kopior per kassett (för endast 49 kr/st)

Konvertera filmerna till digitalfiler för dator, usb & hårddisk
Ja tack, jag vill beställa konvertering till mp4-format av mina filmer (för endast 49 kr/st)
OBS. Vid beställning av smalfilm kostar det inget extra att få filmerna i digitalformat .mov.
Köp USB/hårddisk av oss eller skicka med eget lagringsmedia.

Övriga noteringar / meddelande:

Familjefilm | Transtigen 7, 833 35 Strömsund | Telefon 08-20 00 60 | info@familjefilm.nu

Prislista
FILM

Pris på videokassetter (VHS, VHS-C, Hi8, Video8, DV)
169:- per videokassett
Pris på överföring av film från minneskort till DVD
290:- per minneskort oavsett storlek
Pris på överföring av smalfilm till DVD
29:- per minut

LJUD

Pris på ljudkassettband, LP-skivor och minidisc
169:- per ljudkassett eller skiva

BILD

Pris per bild vid digitalisering av diabilder, fotgrafi och negativ (överförs till DVD)
169:- i startavgift, då ingår 20 bilder/dia/negativ. Därefter 5:- per bild

EXTRA KOPIOR

49:- per extra DVD-kopia du beställer.
49:- konvertering till digital fil, .mp4 - för USB eller Hårddisk

FAKTURA

Faktura 20 dagar netto bifogas i returleveransen.
Avgift för faktura 25:-

EXPRESSHANTERING

49:- per film / minneskort / smalfilmsrulle

FRAKTKOSTNAD

Frakten debiteras på fakturan och täcker både din insändning till oss och returfrakten när vi sänder dina filmer/bilder
tillbaka till dig tillsammans med dina nya skivor. Vi använder DHL med spårbart paket för din säkerhet.
Maila mig en fraktsedel: 169 kr
Du skriver själv ut en förbetald fraktsedel och orderformulär. Sedan skickar du sändningen med egen kartong.
Posta mig en fraktsedel: 199 kr
Vi postar dig fraktsedel och orderformulär. Du skickar sändningen med egen kartong.
Posta mig fraktsedel och kartong: 229 kr
Vi postar dig allt du behöver för att enkelt kunna skicka in beställningen.
Jag skickar in med egen frakt och kartong: 99 kr
Du skickar paketet med orderformulär till vår adress(vi rekommenderar spårbart). Du betalar endast returfrakten.

USB MINNEN & HÅRDDISK

Formaterade i FAT32 eller exFAT för att passa både Mac och PC. Vi väljer lämplig storlek för dina överföringar.
Priser på USB-minnen och hårddisk är cirkapriser, då det snabbt kan ändras.
USB 3.0 - 16 GB: 99:USB 3.0 - 32 GB: 189:USB 3.0 - 64 GB: 369:USB 3.0 - Extern HDD 500 GB: 699:Notera: DVD och CD skivor ingår alltid i priset. Moms ingår i våra priser. Inga ytterligare kostnader tillkommer på
ovanstående priser.

