
 

 

 Studio Hera –תנאי תשלום ותנאי ביטול 

 

 תנאי תשלום :

 על מנת לשריין יום צילומים, לאחר השיחה הראשונית בה החלטתם שאתם עורכים את הצילומים איתי

 ש"ח. 053יהיה עליכם להעביר מקדמה של 

 לינק מאובטח. את היתרה תוכלו לשלם ביום הצילומים באפליקציה / צ'ק לפרעון מיידי / תשלום בכ"א ע"י

 ש"ח לסשן. 053 –*תוספת תשלום של צילומים בחגים ושבתות 

 

 תנאי ביטול : 

  ימים לפני מועד יום הצילומים) לא כולל שבתות וחגים( 5ניתן לבטל את הצילומים עד 

 תוחזר המקדמה ללקוח במלואה. -במידה ויבוטל לפי הודעה מראש ובהתאם לתנאים              

 לא תוחזר המקדמה ללקוח ! -לפני מועד יום הצילומים 5-במידה והלקוח ביטל את יום הצילומים פחות מ 

 ( לפני מועד יום הצילומים בהתראה קצרה תחייב את הלקוח לקבוע מחדש יום צילומים עד 42-24ביטול ברגע האחרון )42 

 שעות מהביטול ובהתאם ליום פנוי.

  האחרון , לא תוחזר המקדמה.במידה ויבטל הלקוח לגמרי ברגע 

 

 תנאי דחייה :

 יום(. 81דחיית יום הצילומים מחייב קביעת תאריך חדש מיידי.) צילומי ניובורן יש לקחת בחשבון עד גיל 

 ניתן לדחות את הצילומים במקרים הבאים :

 הביטול. במידה ולא יקבע.שעות מיום  81, בעת הביטול יש לקבוע תאריך חדש עד  8מחלה של המצולם/בן משפחה דרגה  .8
 המקדמה לא תוחזר ללקוח והצילומים יבוטלו.) אם ירצה יאלץ לשלם מקדמה מחדש(

 מחלה של הצלמת/ כל מקרה דחוף הדורש ביטול צילומים ) לא כולל תנאי מזג אוויר ( .2
 יתואם מועד חדש בהתאם ליום פנוי או מציאת צלם חלופי.

ימים לאותו יום צילומים שנקבע, ולהסדיר את יתרת  0אחר למשנהו בהודעה מראש עד ניתן להעביר את המקדמה של סוג צילום  .0

 התשלום ביום הצילומים.

 מקרים נוספים: 

 זמן הצילום יתקצר לזמן שנותר ללא תוספת. -דקות ללא הודעה מוקדמת 23במידה והלקוח איחר לסשן מעל 

 הצילום ולא יוחזר.דקות יתקזז זמן  03במידה והודיע כי הוא מאחר , מעל 

 ש"ח 033שעת צילום נוספת מעבר לחבילה : 

 לא תוחזר המקדמה כלל. –במידה והלקוח מסרב להצטלם למרות האיחור 

 

 אישור פרסום :

 כאשר אתם הלקוחות מאשרים פרסום לתמונותייכם, אתם מעלים את רמת תיק העבודות שלי כצלמת

לאשר ללא תיוג (, על מנת שלקוחות חדשים יוכלו להנות מהשראה של מה מחכה להם אני יותר מאשמח לקבל אישור חתום מכם ) ניתן 

 בסשן ולגרום להם לחייך.



 השימוש בתמונות הוא עסקי לחלוטין, אין שום שימוש פרטי.

 התמונות יפורסמו בכל מדיה חברתית והדפסות לטובת העסק.

 בוגרים אזי כולם (.ההורים חותמים, אם כולם  -כל משתתף בסשן ) אם נוכחים ילדים

 

 

 בברכה 

 צילומי הריון וניובורן באור טבעי ואווירה של בית  –סטודיו הרה 

352-442-0555 

 

 


