Venda d’arxiu
SO I VÍDEO
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Arxiu so i vídeo
1. Compra d’imatges en brut
PREU
Tram 15’
100€
Tram 30’
280€
Tram 60’
390€
Tram 90’
580€
DURADA CÒPIA A DVD PREU AMB IVA (18%)
Aquesta prestació està subjecta a la disponibilitat de les imatges. La gravació és indivisible. Si és vol fer una selecció de bruts
s’haurà de pressupostar un encàrrec de postproducció a part. Les imatges tenen un recàrrec respecte dels productes acabats o
màsters. El preu inclou el suport. Se serveix SEMPRE amb format DVD (MPEG2), al marge de què es pugui transferir amb un
arxiu, per exemple via FTP.
Per a centres docents i entitats sense ànim de lucre s'aplica un descompte del 15%.
Cal afegir l’IVA vigent
Cugat.cat es reserva el dret de no lliurar certes produccions per interessos estratègics i econòmics de l’empresa.
Forma de pagament

Condicions de cessió

La forma de pagament habitua és a través de transferència bancària i el
lliurament es fa a la seu local de Cugat.cat. Es pot pagar també en
aquesta mateixa seu en el moment de recollir la còpia. El servei de
missatgeria anirà a càrrec de l’empresa o persona sol·licitant.

Les còpies cedides només es podran destinar a visionats privats, en usos
particulars o docents. Les imatges no podran tenir cap ús comercial, ni es
podran
reproduir,
cedir
a
tercers,
manipula
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Arxiu so i vídeo
2. Cost de la còpia d’un programa de ràdio
PREU
Reportatge o falca (fins a 15 minuts)
15 €
Programa (fins a 1 hora)
35 €
DURADA CÒPIA A DVD PREU AMB IVA (18%)
El preu inclou el suport. Se serveix SEMPRE amb format CDA. Per a centres docents i entitats sense ànim de lucre s'aplica un
descompte del 15%.
Cal afegir l’IVA vigent
Cugat.cat es reserva el dret de no lliurar certes produccions per interessos estratègics i econòmics de l’empresa.
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Arxiu so i vídeo
3. Cost de la còpia d’un programa de TV
(Fora de l’oferta de la Botiga de Cugat.cat)
PREU
Reportatge o falca (fins a 15 minuts)
35 €
Programa (fins a 1 hora)
55 €
DURADA CÒPIA A DVD PREU AMB IVA (18%)
El preu inclou el suport. Se serveix SEMPRE amb format DVD (MPEG2). Per a centres docents i entitats sense ànim de lucre
s'aplica un descompte del 15%.
Cal afegir l’IVA vigent.
Cugat.cat es reserva el dret de no lliurar certes produccions per interessos estratègics i econòmics de l’empresa.

4. Contacta amb nosaltres
Telèfon:
E-mail:

93 590 34 34
info@cugat.cat
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