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Sopimus 

I. Maksu 
A. Asiakas maksaa valokuvaajalle sovitun summan. 
B. Maksu tulee suorittaa enintään 14 päivän kuluessa laskun lähettämisestä. Yrityksen 
pankkitunnus ilmoitetaan laskussa. 

II. Peruutus 
Asiakas voi irtisanoa sopimuksen 15 päivää ennen tapahtumaa. Mikäli asiakas irtisanoo 
sopimuksen alle 15 päivää ennen tapahtumaa ilman pätevää syytä (ks. kohta XII), asiakas 
sitoutuu maksamaan 50 % palvelun hinnasta. 

III. Tekijänoikeus 
A. Kaikki valokuvat ovat Marion Lefevre Photographyn omaisuutta. Valokuvaajalla on oikeus 
käyttää niitä portfoliossaan (verkkosivusto, sosiaaliset verkostot, mainonta). Jos asiakas ei 
anna lupaa kuvien käyttöön, tulee asiakkaan ilmoittaa siitä valokuvaajalle. 
B. Asiakas saa käyttää ja jäljentää kuvia. Hän ei kuitenkaan saa myydä kuvia. 
C. Marion Lefevre Photography on ainoa valtuutettu muokkaamaan valokuvia. 

IV. Ei-takuita 
Valokuvaaja ottaa valokuvia niin paljon kuin mahdollista. Marion Lefevre Photography ei 
kuitenkaan ole vastuussa malleista, vieraista tai muista hallitsemattomista tekijöistä johtuvista 
ongelmista. 

V. Oikeus kieltäytyä 
Jos tapahtumassa oleva henkilö ei suostu valokuvaamiseen, tulee hänen ilmoittaa siitä 
valokuvaajalle. Valokuvat, joissa tämä henkilö ei näy, säilyvät vapaasti käytettävissä. 

VI. Toimitus 
A. Valokuvat toimitetaan mahdollisimman pian. Ennakkovalinta toimitetaan 7 päivän sisällä ja 
muokatut kuvat 30 päivän kuluessa asiakkaan valinnasta. 
Jos asiakas valitsee pikatoimituksen, esivalinta toimitetaan 24 tunnin sisällä. 10 valokuvan 
galleria toimitetaan 24 tunnin sisällä asiakkaan valinnasta. Koko galleria toimitetaan 3 päivän 
sisällä asiakkaan valinnasta. 
B. Kuvat toimitetaan yksityiseen verkkogalleriaan. URL-osoite ja salasana galleriaan 
pääsemiseksi lähetetään sähköpostitse asiakkaalle. 
C. Muokkaamattomia kuvia ei toimiteta asiakkaalle. 
D. Tarjoukset sisältävät kuvia Full HD-muodossa, tulosteet ja albumit ovat lisäpalvelu, joka 
tarjotaan digikuvien toimituksessa lisämaksusta. 
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VII. Velvollisuus 
Kun asiakas ja valokuvaaja ovat valmiita kuviin ja sopimus tehdään, sovittua aikaa on 
kunnioitettava. Mikäli asiakas myöhästyy, viiveaika poistetaan kuvauksesta. 30 minuutin 
myöhästymisen jälkeen kuvaus perutaan. Jos valokuvaaja myöhästyy, viiveaika vähennetään 
palvelun hinnasta. Kuvaajan 30 minuutin viiveen jälkeen asiakkaalla on oikeus peruuttaa istunto 
ilman peruutusmaksuja. 

XIII. Säilyttäminen ja säilyttäminen 
Kuvien toimituksen jälkeen kuvien säilyttäminen on asiakkaan vastuulla. Asiakasta kehotetaan 
tallentamaan ne useille laitteille. Kuvia säilytetään kuitenkin 6 kuukautta ja ne voidaan lähettää 
uudelleen. 

XIV. Sairaus tai erityistilanteet 
Erikoistilanteet katsotaan ennalta arvaamattomaksi tapahtumaksi, joka estää valokuvaajaa tai 
asiakasta osallistumasta tapahtumaan. Jos näin on, valokuvaus voidaan siirtää tai peruuttaa 
maksutta.


