
 

 

 

Cenník základných - svadobných - fotografických služieb 

  

 

  

Čas strávený s manželským párom sa určuje pri vzájomnej dohode, 

pričom portrétne fotenie sa môže uskutočniť aj v iný, ako svadobný deň. 

DOPRAVA FOTOGRAFA do 100 km JE ZAHRNUTÁ V CENE. 

 

 

Odovzdávam všetky upravené fotografie v programoch Adobe, 

ktoré sú potriedené podľa postupnosti a uložené sú na 1x USB FLASH kľúči,  

1x DVD-médium a Google disku pre rýchle poslanie priateľom. 

EXTRA rýchle dodanie upravených fotografií ... už do DVOCH TÝŽĎŇOV !!! 

 

DARČEK: 1 x  FOTOOBRAZ v čiernom sklenenom ráme vo formáte A4 

CENA: 400€ 

 

 

 



 

 

 

Cenník základných - svadobných - fotografických služieb 

 

 

Čas príchodu a odchodu počas svadobného dňa sa určuje pri vzájomnej dohode, 

pričom portrétne fotenie sa uskutoční počas svadobného dňa. 

DOPRAVA FOTOGRAFA do 100 km JE ZAHRNUTÁ V CENE. 

 

 

 

Odovzdávam všetky upravené fotografie v programoch Adobe, 

ktoré sú potriedené podľa postupnosti a uložené sú na 1x DVD-médium 

a Google disku pre rýchle poslanie priateľom. 

Dodanie upravených fotografií ...  do TROCH TÝŽĎŇOV !!! 

 

DARČEK: 1 x  FOTOOBRAZ v čiernom sklenenom ráme vo formáte A4 

CENA: 350€ 

 

 



 

 

 

Cenník základných – svadobných - fotografických služieb 

 

Čas príchodu a odchodu počas svadobného dňa sa určuje pri vzájomnej dohode. 

DOPRAVA FOTOGRAFA do 100 km JE ZAHRNUTÁ V CENE 

(nad 100km od Košíc sa účtuje poplatok 0,30€ / 1km). 

 

 

 

 

 

 

 

Odovzdávam všetky upravené fotografie v programoch Adobe, 

ktoré sú potriedené podľa postupnosti a uložené sú na 1x DVD-médiu 

 a Google disku pre rýchle poslanie priateľom. 

Dodanie upravených fotografií ... do ŠTYROCH TÝŽĎŇOV !!! 

DARČEK: 1 x  FOTOOBRAZ v čiernom sklenenom ráme vo formáte A4 

CENA: 300€ 

 

 

 

 



 

 

 

Cenník doplnkových - svadobných - fotografických služieb 

 

1.) FOTOKNIHA  
- vytvorenie FOTOKNIHY zo svadobného dňa alebo časti dňa 

- počet strán závisí na vzájomnej dohode 

- formát A4 alebo 40x40 

- pevná väzba 

- cena od 25 Eur 
 

2.) FOTOOBRAZ na plátne  

- vytvorenie FOTOOBRAZU zo svadobného dňa alebo portrétneho fotenia 
- formát 40 x 40 , 60 x 40 , 90 x 60 

- cena od 20 Eur 
 

3.) FOTOOBRAZ v skle  
- vytvorenie FOTOOBRAZU zo svadobného dňa alebo portrétneho fotenia 

- rám skleneného rámu je v čiernej alebo bielej farbe 

- formát fotografie A4 

- cena od 15 Eur 
 

4.) Tlač FOTOGRAFIÍ   
- tlač fotografií zo svadobného dňa alebo portrétneho fotenia  

- počet kusov vytlačených fotografií po dohode s párom 

- formát 9 x 13 alebo 10 x 15 v počte nad 50 ks 

- cena od 10 Eur 
   

5.) Tvorba FOTOKOLÁŽE  
- z vytlačených fotiek sa vyberú tie, ktoré chce pár vložiť do koláže 

- cena od 40 Eur 

 


