
Pris l iste TEFOTO AS 

2 0 2 0 


Alle priser er inklusive mva. 

_______________________________________________________________________________________


F o t o p a k k e r 


T i l l e g g s p r o d u k t e r 


Tillegg for fotopakke som kveldsbilder Kr 1.500,-

Tillegg for helg og helligdag Kr 1.000,-

Ekstra utkjøring til foto oppdrag 5 bilder Kr 2.000,-

Drone bilder sammen med fotopakke Kr 1.500,-

Drone uten fotopakke Kr 3.500,-

Tillegg søknad drone i rød sone (f.eks. 5km rundt flyplass) Kr 1.000,-

Virtuel styling av umøblert rom. Pris pr. Bilde Kr 750,-

Leilighet 
Minimum 20 bilder redigert

2D plantegning inkl. Oppmåling

Stang foto

1 time fototid

Pris 4.000,-

Hus/hytte 
Minimum 30 bilder redigert

2D plantegning inkl. Oppmåling

Stang foto

1,5 time foto tid

Pris 5.500,-

Leilighet - EXTRA 
Minimum 35 bilder redigert

2D plantegning inkl. Oppmåling

Stang foto

2 timer fototid

Pris 6.000,-

Hus/hytte - EXTRA 
Minimum 45 bilder redigert

2D plantegning inkl. Oppmåling

Stang foto

2,5 time foto tid

Pris 7.500,-

Tomtefoto 
Minimum 10 bilder redigert

Stang foto

2 timer fototid

Pris 3.500,-

Kveldsfoto 
Minimum 6 bilder redigert

30 minutter foto tid

Pris 3.500,-



T i l l e g g  f o r  k j ø r i n g 

Bergen, Alver og Austrheim kommune er kjøring inkludert i fotopakke. For andre 
kommuner blir det fakturert ekstra for kjøring. Beregnes fra kontoradresse Austre 
Heiane 9, 5919 Frekhaug.


B e t i n g e l s e r 

- Bildene kan brukes av oppdragsgiver til salg, utleie eller annen markedsføring 

av boligen/tomten. Oppdragsgiver kan ikke videreselge bilder. 


- TEFOTO AS eier rettighetene av bildene. Og kan bruke dem på andre 
prosjekter, og til profilering og annonsering for egen virksomhet. 


- Faktura blir sendt på epost med 10 dagers betalingsfrist. Ønskes faktura pr. 
post må det spesifiseres ved bestilling. 


- Avbestilling/flytting av avtale må skje senest 24 timer før planlagt oppdrag. 
Ved for sen avbestilling faktureres det 1500,- inkl mva. Avbestilling gjøres på 
telefon eller sms til 476 11 047. 


- Bilder og plantegninger sendes til ansvarlig megler etter oppdrag påfølgende 
arbeidsdag. 


- Drone kan bli brukt på de oppdrag der det er lovlig og er mulig med tanke på 
værforhold. Vi er registrert operatør hos Luftfartstilsynet. 


- Bestilling gjøres til tomerik@tefoto.no eller telefon 47 61 10 47.


- Bolig må være ryddet, vasket og klargjort før foto.


Masfjorden kr 1.500,- Osterøy kr 500,- Askøy kr 500,-

Gulen kr 1.500,- Vaksdal kr 1.000.- Fjell kr 500,-

Modalen 1.500,- Dale kr 1.500,- Øygarden kr 1.000,-

Fedje kr 2.500,- Kvam kr 1.500,- Sund kr 1.000,-

Os kr 1000,- Voss kr 2.500,- Annet faktureres kr 12,- 
pr. km. inkl. mva.

mailto:tomerik@tefoto.no


K l a r g j ø r i n g  t i l  f o t o 

Før fotografering må boligen klargjøres. Legge ekstra vekt på hovedrom som 
stue, kjøkken og uteplass. Dette er rom som kan bli forsidebilde i annonse.



Rom som skal taes bilder av er stue, kjøkken, bad, soverom og andre 
oppholdsrom. Om mulig er det og fint om vi kan få bilde av vaskerom. Boder, 
garasjer og andre redskapsrom pleier vi ikke å ta bilder av. Så bruk de til å stue 
vekk overflødige møbler og ting.



Viktig at bolig er ferdig klargjort før fotograf kommer så vi kan ha full fokus på 
fotograferingen.



Generell vasking

Viktig å vaske vindu, dusjkabinett, speil og andre blanke overflater godt. Pass på 
så det ikke er merker igjen etter vasking.

Bli ferdig med vasking før fotografering så det ikke er våte merker igjen.

 

Uteområde

Fjern rot. Er det vanskelig å få plass i boder, legg ting på baksiden av huset.

Sett ut sittegrupper, solstoler og andre hagemøbler. Ta av trekk fra grill. Legg i 
puter på møblene, og dekk på bord. Fjern biler, sykler og bosspann.

 

Stue

Fjern overflødige møbler og personlige bilder.

Pynt gjerne sofa og stoler med puter, pledd eller skinnfell.

Ta vekk fjernkontroller, bredbåndsbokser, ledninger osv.

Spisebord kan dekkes på for å skape hyggelig atmosfære.

Ikke fyr i peis. Vi redigerer inn flamme på bildene.

 

Kjøkken

Rydd vekk kjøkkenmaskiner, kaffetrakter og mikrobølgeovn.

Pynt gjerne med ett skjærebrett med grønnsaker, frukt eller andre matvarer.

Dekk på kjøkkenbord.

 

Soverom

Rydd vekk alle unødvendige møbler og ting.

Re opp senger, ta gjerne på sengetrekk og pynte puter.

 

Bad

Fjern tannkost, tannkrem, sjampoer og andre hygiene artikler.

Fjern do kost, søppelbøtte, vekt og andre praktiske ting.

Pynt gjerne med håndklær, lys og andre pynte ting.


Bod og garasje

Her pleier vi ikke å ta bilder. Bruk gjerne denne plassen til å lagre det som ikke 
skal være med på bildene.




N æ r i n g s  o g  u t b y g g e r  p r o d u k t e r 





K o n t a k t 

TEFOTO AS 


Austre Heiane 9 

5919 Frekhaug 

www.tefoto.no 


tomerik@tefoto.no 

Telefon 47 61 10 47 


3D visualisering av hus på tomt pr bilde (må ha byggetegninger) Kr 4.500,-

3D visualisering av rom. Pris pr rom, leveres 2 vinkler/bilder Kr 4.500,-

Plantegning 2D pr etasje Kr 300,-

Plantegning 3D pr etasje Kr 400,-

Plantegning håndtegnet pr etasje Kr 500,-

Tegne inn tomtegrenser på tomtefoto pr bilde Kr 400,-

Virtuel styling av umøblert rom. Pris pr bilde Kr 1.250,-

Plantegning 3D pr etasje Kr 300,-

Plantegning håndtegnet pr etasje Kr 400,-

http://www.tefoto.no
mailto:tomerik@tefoto.no

