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A 15 év – 15 ajándék promóció igénybevételének feltételei:

1) A promóció igénybe vehető 15 héten át, 2019. január 15-április 30. között megrendelt és legkésőbb 2019. december 31-ig lezajló esküvőkre.
2)  A  promócióban  felkínált  ajándékok  közül  egy kiválasztására  van lehetőség,  a  megrendelt  csomag függvényében.  Megrendelt  Esküvőimozi  csomag  hiányában
értelemszerűen nem választható ajándék.
3) A promócióban kiválasztott ajándék a későbbiekben nem váltható át más ajándékra, és más kedvezménnyel, akcióval sem vonható össze.
4) Az ajándékra való jogosultság feltétele a megrendelésben foglalt, a Megrendelőre vonatkozó pontok teljesítése, illetve – amennyiben a kiválasztott ajándék létrehozása
azt igényli – a Gyártóval történő együttműködés (pl. előzetes forgatáson való részvétel)
5) A promóció során kiválasztott ajándék semmilyen formában nem fordítható készpénz kedvezményre.
6) Megrendelői döntés alapján meghiúsult esküvői megrendelés esetén az ajándék felhasználására sincs lehetőség.

Jelen megrendelés-kiegészítés kizárólag az annak elválaszthatatlan részét képező szerződéssel és melléklettel együtt érvényes.

Megrendelt szolgáltatáscsomaghoz választott promóciós ajándék
Kérjük,  a megrendelt  csomaghoz kapcsolódóan választott  promóciós  ajándékot  egyértelműen megjelölni.  A „FÉLÁRON” megjelöléssel  kínált  ajándékszolgáltatások  a
mindenkor érvényben lévő Esküvőimozi árlistában szereplő kondíciók alapján kerülnek számításra.    www.eskuvoimozi.hu/arak

Egykamerás csomag Kétkamerás csomag 4K csomag drónnal

„Mini”
90.000 Ft + ÁFA

„Klasszikus”
190.000 Ft + ÁFA

„Trendi”
270.000 Ft + ÁFA

„Showtime”
350.000 Ft + ÁFA

„Widescreen 4K”
490.000 Ft + ÁFA

A csomagban foglalt vágott videoanyagok (a csomagok részletes tartalma a honlapről letölhető Megrendelőlapon olvasható)

Feelings
(HD klip, kb. 5')

Highlights
(HD kisfilm, k b.   1 5')

Feelings (HD klip, kb. 5') és
EsküvőiMozi (HD film, kb. 45')

Feelings (HD klip, kb. 5') és
EsküvőiMozi (HD film, kb. 45-60')

Quicklip (aznapi HD klip, kb. 5')
Highlights (4K kisfilm, k b.   1 5' ) és
EsküvőiMozi (HD film, kb. 60')

A 15 éves promóció keretében választható ajándékok (a megrendelt csomag mellé 1 ajándék választható)

r
 

a  letisztázott,  forgatott  anyag
átadása r

 

a  letisztázott,  forgatott  anyag
átadása r

 

”Interjú  a  násznéppel”
jókívánságok  és  üzenetek  az
Ifjú Párnak

r
 

”Interjú  a  násznéppel”
jókívánságok  és  üzenetek  az
Ifjú Párnak

r
 

”Interjú  a  násznéppel”
jókívánságok és üzenetek az Ifjú
Párnak

r
 

a  készülődés  vagy  a  fotózás
forgatása  (a  4  órás  időkereten
kívül)

r ”SztárPár”  előélet  kisfilm  vagy
„Behind the Moments” werk
FÉLÁRON (vetítés nélkül)

r
 

drónos felvételek FÉLÁRON r drónos felvételek FÉLÁRON r ”SztárPár”  előélet  kisfilm  vagy
„Behind the Moments” werk
FÉLÁRON

r
 

plusz 15 percnyi vágott anyag a
ceremóniáról

r „Marryoke” dalrészlet  forgatása
és beillesztése a kisfilmbe r plusz 15 percnyi vágott anyag 

a  ceremóniáról,  vagy  a
lakodalomról

r plusz 15 percnyi vágott anyag 
a  ceremóniáról,  vagy  a
lakodalomról

r „Marryoke” dalrészlet forgatása
és beillesztése a kisfilmbe

Az ajándéktáblán szereplő egyes extra kisfilmek és szolgáltatások részletes tartalma elérhető honlapunkon.

Kelt:   Budapest, 20..… . év   ........................................ hó  ............... napján.

......................................................................... .............................................................
Gyártó v. képviselője Megbízó (Ifjú Pár)


