
Täytä tämä lomake ja printtaa se, tai kirjoita tiedot paperille ja pakkaa aineiston mukaan.

Fotoyks Oy, Runeberginkatu 5 B, K2 krs, 
00100 Helsinki Puh: 040 1803 069

Skannauslähete

Lähettäjän nimi

Puhelin      Sähköposti

Osoite

Postinro      Postitoimipaikka

Lähetyspäivä

Sarjaskannaukset     Tarkemmat tiedot: skannaukset

Lähetän

Tallennus

liuskaa KINOnegatiiveja (väri/MV/kehystämätön dia) Huom! negat väh. 3 ruudun pätkissä. 
liuskaa 120-filmin negatiiveja (väri/MV/kehystämätön dia) Huom! Väh. 2 ruudun pätkissä. kpl 
paperivalokuvia (8x10 – 20x30 cm) Huom! kuvien pitää olla ehjiä, ei repeytyneitä. kpl 
kehystettyjä KINOdioja *)
Skannaustaso     Normaali (lyhyt sivu 2000 px)     Maxi (4400 px)     TIFF (jpegin sijasta) 
WeTransfer-latauslinkki sähköpostiin (+5 €)       CD/DVD:lle (+5 €)
Asiakkaan omalle usb-muistitikulle (+5 €), lähetän        kpl usb-muistitikkua. 
fotoyks.fi-usb-muistitikulle (+5 €) (512 mb +4,90 €) tai (16 gb +9,90 €)

Käsityöskannaukset     Tarkemmat tiedot: skannaukset

Lähetän liuskaa KINOnegatiiveja (väri/MV/kehystämätön dia)
liuskaa 120-filmin negatiiveja (väri/MV/kehystämätön dia)
kpl laakafilmiä (väri / MV / dia)
kpl paperivalokuvia (max A3) Huom.! Ei kehystettyjä kuvia.
kpl kehystettyjä KINOdioja

Haluamani käsityöskannauksen skannaustaso: 

”Kymppikuva” (n. 1200x1800 pikseliä)
”A4” (n. 2400x3600 pikseliä)
”Juliste”

(nimetty käyttötarkoituksen mukaan, pikselimäärät ovat suuntaa-antavia, riippuu originaalin muodosta)

Haluan käsityöskannatut tiedostot tallennettavan

WeTransfer-latauslinkki sähköpostiin (+5 €)          CD/DVD:lle (+5 €) 
Asiakkaan omalle usb-muistitikulle (+5 €), lähetän            kpl usb-muistitikkua 
fotoyks.fi-usb-muistitikulle (+5 €) (512 mb +4,90 €) tai (16 gb +9,90 €)

Haluan paluutoimituksen yllä kirjoittamaani osoitteeseen

Postitse 3,50€   Matkahuollolla 9,90€

Mahdollisia lisäohjeita:

Jos sinulla ei ole mahdollisuutta tulostaa tätä lomaketta, voit kirjoittaa tarvittavat tiedot käsin paperille. Pakkaa 
lähetyksesi huolellisesti ja varmista, että lähetys- ja oma osoitteesi on oikein. Toimitamme tilaamasi tuotteet 
antamaasi osoitteeseen yhdessä laskun kanssa muutamassa päivässä lähetyksen saapumisesta meille (*) diaskan-
nauksen toimitusaika n. 3 viikkoa). Laskuun lisätään toimitus- ja laskutuskulu 3,50 / 9,90 € toimitustavan mukaan 
riippumatta lähetyksen koosta, ei muita lisäkuluja. Pidätämme oikeuden käyttää myös postiennakkoa. Emme vastaa 
tuotteista sinä aikana, kun ne ovat Postin / Matkahuollon hallussa ja kuljetettavina.

https://www.fotoyks.fi/sivut/skannaukset.aspx
https://www.fotoyks.fi/sivut/skannaukset.aspx
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