
 
Bérlési feltételek 

1. Nyitvatartás:   

A Stúdió csak és kizárólag egyeztetés alapján, előre egyeztetett időpontban fogadja a vendégeit. 

2. Foglalás  

Stúdiónkba ONLINE RENDSZERÜNKÖN keresztül tudtok foglalni  
(https://studiosunshine.booked4.us/Calendar/Calendar/1) 

A foglaláshoz nem szükséges regisztrálni. A speciális kéréseket (ruhabérlés, lámpák, hátterek használata 
stb.) a foglaláskor adjátok meg, ellenkező esetben nem biztos, hogy akkor éppen tudjuk nektek biztosítani. 

A foglalás csak e-mailes visszaigazolás esetén érvényes!  
Nem visszaigazolt foglalásból eredő problémákért a bérbeadó nem vállal felelősséget!  

3. Árak 

A stúdió bérleti díja hét közben: 5 000 Ft /óra, 8 000 Ft / 2 óra 
Hétvégén 6 000 Ft /óra, 10 000 Ft / 2 óra  
Munkaszüneti napokon és ünnepnapokon a hétvégi díjak fizetendőek. 

Hosszabb idő bérlése esetén egyedi kedvezmények lépnek életbe. Ez esetben hívjátok a stúdió vezetőt a 
+3630 777 5662 számon!  Film illetve klip forgatáshoz, kollekció vagy magazin fotózáshoz, workshophoz 
vagy egyéb rendezvényekhez is várunk szeretettel, ebben az esetben kérd kollégánk egyedi ajánlatát.  

4. Fizetés  

Az előre lefoglalt időtartam díját akkor is kérjük megfizetni, ha korábban végeznél.  
A stúdióbérlést és az igénybe vett szolgáltatások árát a bérlő, az érvényes árlista szerint, a teljes stáb 
távozásával egyidejűleg köteles megtéríteni! Esetleges plusz költségeket a bérlés befejezése után (esetleges 
takarítási díj, károkozás folytán keletkezett költségek) kerülnek számlázásra. 

5. Érkezés  

A bérlő az előre lefoglalt időpontot megelőzően legkorábban 15 perccel érkezhet a stúdió területére 
amennyiben ezt jelzi a foglaláskor „speciális igények” menüben.  Szeretnénk kérni a foglalási idő betartását, 
tekintettel az utánad érkező vendégeinkre. Késésed esetén csúszás csak abban az esetben lehetséges, 
amennyiben van szabad időpont utánatok. Ha nincsen, akkor a foglalási időtökbe számít bele.  

6. Lemondás 

Stúdió lemondást díjmentesen legkésőbb a lefoglalt időpont előtt 2 (48 óra) nappal fogadunk el. A foglalási 
időpont előtti 24-48 órában a lefoglalt stúdió 50%-a kerül felszámításra kötbérként. 24 órán belüli 
lemondás, vagy meg nem jelenés esetén a foglaló nevére és címére a teljes bérleti díj kerül kiszámlázásra.  
A kötbért abban az esetben van módunk elengedni, ha a lemondással egyidőben lefoglalod az új időpontot, 
vagyis tulajdonképpen átfoglalod egy másik időpontra.  

Lemondást csak írásban fogadunk el, melyet a studioszeged@gmail.com  címre kérünk elküldeni. 



 
Studio használata 

A  házirend a stúdióban tartózkodó valamennyi személyre vonatkozik! 

A stúdió rend betartása és betartatása a stúdiót bérlő személy felelőssége. A stúdiót minden résztvevő saját 
felelősségére használhatja. Abban az esetben, ha megsérti a házirend szabályait, az üzemeltetőnek jogában 
áll elállni az a stúdió munka folytatásától, és ezzel kapcsolatos szolgáltatásokat visszamondhatja a 
megegyezett idő lejárta előtt! 

A stúdió területén okozott kárt a károkozó vagy annak törvényes képviselője köteles 
megtéríteni.  

A Studio Sunshine területén 18 év alattiak csak szülői felügyelettel, vagy szülői hozzájáruló nyilatkozattal 
tartózkodhatnak. 

Ha szeretnétek, akkor a kollégánkkal történő egyeztetés után át lehet rendezni a stúdiót, de kérünk 
benneteket, hogy tartsátok tiszteletben az utánatok érkező fotóst és ugyan abban az állapotban adjátok át 
neki a helyet, mint ahogyan ti vettétek át. Az átrendezés és a visszarendezés a bérlési idő alatt történjen 
meg. Ezt ügyeletes kollégáink minden esetben ellenőrzik. Amennyiben a pakolás és átrendezés olyan 
mértékű, hogy a visszarendezés több mint fél órát igénybe vesz, abban az esetben fél órás terembérleti díjat 
számolunk fel pluszban. Ezt minden esetben az ügyeletes kollégánk hatásköre eldönteni.  
Ügyelni kell a berendezési tárgyak épségére, és a tisztaságra, kérjük a résztvevőket hogy a szennyezett 
cipőket a műterembe lépés előtt, az előtérben vegyék le.  A stúdióban utcai cipő használata tilos!  

Kutyákat és kisállatokat szívesen látunk, egyeztetés után. Az állatok a bútorokat higiéniai okok miatt nem 
használhatják! Ha baleset történik, akkor mindenképpen tájékoztatni kell a stúdió vezetőt, hogy a megfelelő 
fertőtlenítés megtörténjen.  

Ételt-italt fogyasztani a műterem területén TILOS! Dohányozni kizárólag a bejáratnál kijelölt részen lehet. 

A közös helyiségekben nem szabad hiányos öltözékben tartózkodni. A stúdióban hangoskodni, a többi 
vendéget és dolgozókat zavarni szigorúan tilos. Kérjük a stúdió épületét, eszközeit rendeltetésszerűen 
használni, a tűz- és baleset védelmi szabályokat betartani! 

A stúdióvezető utasításait minden esetben be kell tartani! A technikai eszközöket csak stúdiótechnikában 
jártas személyek kezelhetik, a stúdióvezető engedélyével! 

A talált tárgyakat kérjük leadni a stúdió képviseletében jelen lévő személynek. A stúdió területére behozott 
személyes értéktárgyakért (pl. ékszer) felelősséget nem vállalunk. 

Balesetről, vagy egyéb rendkívüli eseményről a stúdió vezetőjét azonnal tájékoztatni kell.  

A stúdiót bérlő személy a stúdió használatával elfogadja, hogy az esetleges balesetekért kizárólag ő felelős 
és a stúdióvezető vagy az üzemeltető Kft. képviselője nem vonható felelősségre. A bérlő és a vendégek 
panaszait, reklamációkat és az esetleges javaslatokat az üzemeltető felelős munkatársa fogadja.  

Parkolás: A bérlő és a vendég az objektum előtt álló zárt parkolóban parkolhat ingyenesen. 
Studio asszisztencia: Szakasszisztencia igénylését 48 órával előre kell jelezni. Segédasszisztencia igénylését 
szintén! 

Szeged, 2018. 10. 01.  


