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Standard papperskopior görs i två storlekar: A6 (~10x15 cm) och A4 (~21x29 cm).  
Bilder kan tas fram i önskad storlek och kvalitet enligt kundens önskningar (Ring ang. önskemål). 
 
Översändes bilderna med post tillkommer porto .  
Bilder, som skickas via e-mail för påseende, är gratis. De förses med text över bildytan och har lägre kvalitet. 
 
Ni får fri copyright och får använda bilden som tack till dina sponsorer, illustration av artikel i lokaltidningen, och 
använda den på din hemsida etc.  
I alla lägen där bilderna publiceras skall det stå följande text Fotograf Bengt Eliasson. 
 
Vid kommersiella sammanhang av sponsorerna eller tr edje part i  (annonser, sponsorarrangemang, affischer mm) 
gäller särskilda regler, som lämnas på begäran. För fler detaljer om kommersiellt bruk, skicka e-ma il till  , 
BE-Foto.         bengt.eliasson@be-foto.se  
 
Om ni vill ha hjälp med att utforma tackkortet till sponsorerna, kostar det beroende på hur avancerat det ska vara. 
Fråga efter offert  
 

 
www.be-foto.se 
Bilderna behandlas så att motivet förstärks, dvs. beskärs, förstoras, görs ljusare alt mörkare, dammreduceras mm.  
Används bilderna för publicering skall följande text stå intill bilden: Fotograf Bengt Eliasson. 
 
   

 
Vid leverans av bilder via e-mail är bildens storlek ca. A4. och innehåller 
ingen text. 
Upplösning   72 dpi.           60 kr/bild används för webbpublicering 
Upplösning 300 dpi.        110 kr/bild används för bilder som skall skrivas ut 
på fotopapper 

 

 
Pris         1 kopia           2-10 Kopior, pris/st    >10 Kopior, pr/st 

                                                                            
                                                                                                                            

Papperskopior, enskild bild utan text 
A6 (~10x15 cm)   50 kr     25 kr   40 kr 
A4 (~21x29 cm)  110 kr     90 kr   70 kr 
 
Papperskopior, kollage med text 
A4, 2 bilder  130 kr    125 kr   110 kr 
A4, 3 bilder  200 kr    170 kr   140 kr 
A4, 4 bilder  240 kr    200 kr   180 kr 
A4, 5 bilder  280 kr                250 kr                200 kr 
   

 
CD Rom-skiva A4 21x30 cm med upplösning 300 dpi for mat JPEG bild på tävlande på 
skivan 
Bild 1 st 110 
Bild 2 st 150 
Bild 3 st 175 
Bild 4 st 200 
Bild 5 st 220 
Bild >5 st 220 20 kronor/extra bild vid fler än fem bilde r 
 
Jag levererar även bilder klara för inramning 
Bilder på kanvasduk levereras efter förfrågan 
Önskas text med på bilden. /Förarens namn/Tävling/K lass/Bana/Datum/Tillkommer en  
kostnad på 60 kr per bild 
 

Priser exl. moms och postbefordran samt hanteringsk ostnad. 


