C E N N Í K - ÁRJEGYZÉK
Platný od 08.02.2016 – Érvényes 2016.02.08-tól

Digitálne foto a foto z neg. filmov
Fénykép digit. médiumról és negat. filmről

9x13

10x15

do 20 ks – 20 db-ig
0,26 €
0,33
21-100 ks – 21-100 db
0,22 €
0,30
nad 100 ks – 100 db-tól
0,20 €
0,27
do
20
ks
–
20
db-ig
0,36
€
0,46
do 1 hodiny2
21-100 ks – 21-100 db
0,31 €
0,42
2
1 órán belül
nad 100 ks – 100 db-tól
0,28 €
0,38
INDEXPRINT NA ŽELANIE ( ZDARMA) –INDEXKÉP KÉRÉSRE (INGYENES)

do 24 hodín1
24 órán belül1

13x18
€
€
€
€
€
€

15x21

0,46 €
0,43 €
0,40 €
0,64 €
0,60 €
0,56 €

1,10 €
1,05 €
0,97 €
1,43 €
1,37 €
1,26 €

Platí len na digit. foto. Doba vyhotovenia fotiek z neg. filmov je cca. 15 prac. dni – Csak digitális fotókra érvényes.Negatív filmről a fotókészítés ideje kb. 15 munkanap.
Platí len na digit. foto. – Csak digitális fotókra érvényes.

1
2

Digitálne foto a foto z neg. filmov
Fénykép digit. médiumról és negat. filmről
do 5ks – 5 db-ig
do 24 hodín1
24 órán belül1
nad 5 ks – 5 db-tól
do 5 ks – 5 db-ig
do 1 hodiny2
1 órán belül2
nad 5 ks – 5 db-tól

20x30

24x30

2,99 €
2,65 €
3,59 €
3,18 €

30x40

3,80 €
3,50 €
4,56 €
4,20 €

30x45

5,99 €
5,59 €
6,99 €
6,59 €

6,29 €
5,99 €
7,99 €
7,49 €

INDEXPRINT NA ŽELANIE ( ZDARMA) –INDEXKÉP KÉRÉSRE (INGYENES)
Platí len na digit. foto. Doba vyhotovenia fotiek z neg. filmov je cca. 15 prac. dni – Csak digitális fotókra érvényes.Negatív filmről a fotókészítés ideje kb. 15 munkanap.
Platí len na digit. foto. – Csak digitális fotókra érvényes.

1
2

Doobjednávka z negat. filmov - Utánrendelés negatív filmről
doobjednávka z nerozstrihaného negatívu - utánrendelés vágatlan negatívról

+ 0,03 €

doobjednávka z rozstrihaného negatívu - utánrendelés vágott negatívról

+ 0,07 €
2,30 €
2,90 €
0,85 € + cena za fotografie (+ a fénykép ára)
2,50 € + cena za fotografie (+ a fénykép ára)

Vyvolávanie farebného filmu s fotkami – Színes film előhívása fotókkal
Vyvolávanie farebného filmu bez foto – Színes film előhívása fotók nélkül
Solo indexprint (z nerozstrih. filmu) – Csak indexkép (nem szétvágott filmről)
Solo indexprint (z rozstrih. filmu) – Csak indexkép (szétvágott filmről)

Veľkoplošná tlač do šírky 105 cm – Nagyformátumú nyomtatás 105 cm szélességig
Kancelársky papier 90g/m2 – Irodai papír 90g/m2

20,00 € / m

2

Fotopapier lesklý 190g/m2 – Fényes fotopapír 190g/m2

30,00 € / m

2

Fotopapier satin 240g/m2 – Szatén fotopapír 240g/m2

40,00 € / m

2

Vinyl samolepiaci 300g/m2 – Öntapadós vinil 300g/m2

30,00 € / m

2

Fotoplátno - Vászon

60,00 € / m

2

Maximálne rozlíšenie tlače je 600 dpi. | A nyomtatás maximális felbontása 600 dpi.

Foto na plátno s rámom – Fénykép vásznon kerettel
20x30
15,60 €

30x30
17,80 €

30x40

40x60

20,90 €

40x40

50x70

30,20 €

50x50

23,70 €

38,50 €

60x60

30,80 €

39,10 €

60x90

70x100

53,00 €

70x70

65,30 €

80x80

48,70 €

59,40 €

80x110
78,90 €

90x120
92,60 €

90x90
71,30 €

Rámy sú vyrobené z kvalitného dreva s hrúbkou 2 cm. | A keretek minőségi faanyagból készülnek 2 cm vastagsággal.

Foto z diapozitívu
Fénykép diapozitívról
do 3 prac. dni – 3 munkanapon belül

9 x 13

10 x 15 13 x 18 15 x 21 18 x 24 20 x 30 24 x 30 30 x 40 30 x 46

0,26 €

0,33 €

0,46 €

0,97 €

1,83 €

2,95 €

3,29 €

4,61 €

INDEXPRINT ZDARMA – AZ INDEXKÉP INGYENES
Foto z rozstrihaného diapozitívu (35 mm)
Fénykép vágott diapozitívból (35 mm)
Foto zo zarámovaného diapozitívu (35 mm)
Fénykép keretezett diapozitívból (35 mm)
Foto z diapozitívu – atypický rozmer (okrem 35 mm)
Fénykép atipikus diapozitívból (35 mm-től eltérő méret)

+ 25% ceny (+ az ár 25%-a)
+ 50% ceny (+ az ár 50%-a)
1,00 € + cena za fotografie (+ a fénykép ára)

4,95 €

Foto z APS – Fényképek APS filmről
Podľa cenníka Foto z neg. filmov - A Fénykép negat. filmről árjegyzéke szerint

Skenovanie filmu a uloženie na digit. medium (CD, DVD, DIG. KARTY, USB ZARIAD.)
Film szkennelése és digitalizálása (CD, DVD, MEM.KÁRTYÁK, PENDRIVE)
Scanovanie filmu 35mm „kinofilm“ (stredné rozlíšenie – cca. 1908x1272 px.)
35 mm-es film (kinofilm) szkennelése (közepes felbontás – kb. 1908x1272 px.)
Scanovanie filmu 35mm „kinofilm“ (vysoké rozlíšenie – 3632x2546)
35 mm-es film (kinofilm) szkennelése (nagy felbontás – kb. 3632x2546 px.)
Scanovanie filmu 35mm „kinofilm“ s foto (stredné rozlíšenie – 1908x1272)
35 mm-es film (kinofilm) szkennelése fényképrendeléssel (közepes felbontás – kb. 1908x1272 px.)
Scanovanie filmu 35mm „kinofilm“ s foto (vysoké rozlíšenie – 3632x2546)
35 mm-es film (kinofilm) szkennelése fényképrendeléssel (nagy felbontás – kb. 3632x2546 px.)
Scanovanie filmu okrem 35mm „kinofilm“
35mm-től (kinofilm) eltérő méretű film szkennelése
Uloženie fotografií z digitálnych nosičov na CD
Fotók CD-re írása digitális adathordozókról
Uloženie fotografií z digitálnych nosičov na DVD
Fotók DVD-re írása digitális adathordozókról

0,16 € /políčko (képkocka)
0,26 € /políčko (képkocka)
0,08 € /políčko (képkocka)
0,20 € /políčko (képkocka)
0,70 € /políčko (képkocka)
1,30 €/CD
1,80 €/DVD

Kopírovanie dát z dig. kariet (okrem CD a DVD) – Adatok másolása memóriakártyáról (CD-n és DVD-n kívül)
1,00 €

za každý začatý 2 GB – minden megkezdett 2 GB

Legitimačné foto - Igazolványkép
4,00 € / 4 ks (db)

Express foto do 10 min. – Expressz kép 10 percen belül
Uloženie fotografií na digit. médium (s foto)
Elhelyezés digitális méfiumon (papírképrendelés esetén)
Uloženie fotografií na digit. médium (bez foto)
Elhelyezés digitális méfiumon (papírképrendelés nélkül)

6,00 € / 8 ks (db)

1,50 € / záber (felvétel)
2,50 € / záber (felvétel)

Foto z fota – Fénykép papírképről
Podľa cenníka Foto z negatívu + scanovanie a práca na počítači
A Fénykép negatívról árjegyzéke szerint + szkennelés és számítógépes munkadíj

0,70 € /foto
1,66 € /10 min.
podľa času práce na počítači + cena fotografie
számítógépes munkadíj + a fénykép ára
podľa času práce na počítači + cena fotografie
számítógépes munkadíj + a fénykép ára

Scanovanie fotografií – Papírképek szkennelése
Práca na počítači – Számítógépes munkadíj
Retušovanie – Retusálás
Oprava starých fotografií – Régi fényképek helyreállítása

Panoramatické výrezy – Panoramatikus kivágások
9 x 13+
10 x 15+
13 x 18+

0,20 € + 0,03 € /1 cm
0,26 € + 0,03 € /1 cm
0,43 € + 0,05 € /1 cm

max. 46 cm
max. 46 cm
max. 46 cm

Svadobná fotografia – Esküvői fotózás
99,00 €
129,00 €
199,00 €

Svadobná fotografia v ateliéri-zostava Standard – Esküvői fotózás műteremben-Standard csomag1
Svadobná fotografia v ateliéri -zostava Optimum – Esküvői fotózás műteremben -Optimum csomag2
Svadobná fotografia v ateliéri -zostava Elegance – Esküvői fotózás műteremben -Elegance csomag3
Doobjednávka atelierových svad. fotografií zo zostavy Standard a Optimum
Műtermi esküvői képek utánrendelése Standard és Optimum csomagból

13x18
1,00 €

15x22
1,50 €

21x30
3,00

30x45
5,00 €

Doobjednávka zo zostavy Elegance sa počíta podľa
cenníka „Digitálne foto a foto z neg. filmov“
Az Elegance csomagból történő utánrendelésnél a „Fénykép
digit. médiumról és negat. filmről“ árai érvényesek.
A

Svadobná fotografia - balík S – Esküvői fotózás – S-csomag4
Svadobná fotografia - balík M – Esküvői fotózás – M-csomag5
Svadobná fotografia - balík L– Esküvői fotózás – L-csomag6
Svadobná fotografia - balík XL – Esküvői fotózás – XL-csomag7
Svadobná fotografia - balík KOMPLET– Esküvői fotózás – KOMPLET-csomag8

259,00 €
299,00 €
339,00 €
399,00 €
-

B

C

D

E

319,00 €
369,00 €
419,00 €
489,00 €
-

489,00 €
529,00 €
569,00 €
629,00 €
-

399,00 €
449,00 €
499,00 €
559,00 €
579,00 €

579,00 €
619,00 €
659,00 €
699,00 €
749,00 €

A – bez fotoknihy | fotokönyv nélkül
B – +1 ks fotokniha (20x30 cm, 30 strán, mäkká väzba) | +1 db fotokönyv (20x30 cm, 30 oldal, puha kötés)
C – +1 ks fotokniha (30x30 cm, 30 strán, kožená väzba) | + 1 db fotokönyv (30x30 cm, 30 oldal, bőrkötés)
D – +3 ks fotokniha (20x30 cm, 30 strán, mäkká väzba) | + 3 db fotokönyv (20x30 cm, 30 oldal, puha kötés)
E – +3 ks fotokniha (1 ks 30x30 cm a 2 ks 20x20 cm, 30 strán, kožená väzba) | + 3 db fotokönyv (1 db 30x30 cm és 2 db 20x20 cm, 30 oldal, bőrkötés)

Ateliérová fotografia-portfólio, modeling – Műtermi fotózás-portfólio, modeling
Balík Malý (cca. 100-150 záberov, z toho 10 ks kompletne vyretušovaných) na CD v plnom rozlíšení
99,00 €
Kis csomag (kb. 100-150 felvétel, ebből 10 db tökéletesen retusálva, CD-n, teljes felbontásban)
Balík Malý (cca. 100-150 záberov, z toho 10 ks kompletne vyretušovaných vytlačené vo formáte 15x21 cm s fotoalbumom)
149,00 €
Kis csomag (kb. 100-150 felvétel, ebből 10db tökéletesen retusálva és 15x21 cm nagyságban kinyomtatva, fotoalbummal)
Balík Stredný (cca. 150-200 záberov, z toho 20 ks kompletne vyretušovaných) na CD v plnom rozlíšení
199,00 €
Közepes csomag (kb. 150-250 felvétel, ebből 20 db tökéletesen retusálva, CD-n, teljes felbontásban)
Balík Stredný (cca. 150-200 záberov, z toho 20 ks kompletne vyretušovaných) vytlačené vo formáte 15x21 cm s fotoalbumom
249,00 €
Közepes csomag (kb. 150-200 felvétel, ebből 20 db tökéletesen retusálva és 15x21 cm nagyságban kinyomtatva, fotoalbummal)
Balík Veľký (cca. 250 záberov, z toho 25 ks kompletne vyretušovaných) na CD v plnom rozlíšení
299,00 €
Nagy csomag (kb. 250 felvétel, ebből 25 db tökéletesen retusálva, CD-n, teljes felbontásban)
Balík Veľký (cca. 250 záberov, z toho 25 ks kompletne vyretušovaných) vytlačené vo formáte 15x21 cm s fotoalbumom
349,00 €
Nagy csomag (kb. 250 felvétel, ebből 25 dbtökéletesen retusálva és 15x21 cm nagyságban kinyomtatva, fotoalbummal)
Fotenie v exteriéri podľa náročnosti požiadaviek klienta dohodou.
Kültéri fotózás az ügyfél igényei alapján megegyezés szerint.
Doobjednávka sa počíta podľa cenníka „Digitálne foto a foto z neg. filmov“. Zmena obsahu tu uvedených balíkov je možná podľa vzájomnej dohody.
Utánrendelésnél a „Fénykép digit. médiumról és negat. filmről“ árai érvényesek. Az itt feltüntetett csomagok tartalmának megváltoztatása személyes megegyezés
alapján lehetséges.

Ateliérová fotografia-rodinné a detské fotografovanie, portréty – Műtermi fotózás-családi- és gyermekfoto, portréfoto
1 ks kompletne vyretušované foto (možnosť výberu z viacerých záberov) vo formáte 13x18 cm +fotky na CD
6,00 €
1 db tökéletesen retusált fénykép (több felvételből kiválasztható) 13x18 cm méretben +fotók CD-n
Balík Malý (10 kompletne vyretušovaných fotografií vo formáte 13x18 cm) +fotky na CD
55,00 €
Kis csomag (10 tökéletesen retusált, 13x18 cm formátumú fénykép) +fotók CD-n
Balík Stredný (15 kompletne vyretušovaných fotografií vo formáte 13x18 cm) +fotky na CD
80,00 €
Közepes csomag (15 tökéletesen retusált, 13x18 cm formátumú fénykép) +fotók CD-n
Balík Veľký (20 kompletne vyretušovaných fotografií vo formáte 13x18 cm) +fotky na CD
105,00 €
Nagy csomag (20 tökéletesen retusált, 13x18 cm formátumú fénykép) +fotók CD-n
Doobjednávka sa počíta podľa cenníka „Digitálne foto a foto z neg. filmov“. Zmena obsahu tu uvedených balíkov je možná podľa vzájomnej dohody.
Utánrendelésnél a „Fénykép digit. médiumról és negat. filmről“ árai érvényesek. Az itt feltüntetett csomagok tartalmának megváltoztatása személyes megegyezés
alapján lehetséges.

Foto na oznámenie - Értesítőkép
Fotenie (obsahuje min. 3 zábery) – Fényképezés (min. 3 felvételt tartalmaz)
Retušovanie
Foto 20 ks formát 2 x 3 cm

3,00 €
1,00 € / záber (felvétel)
1,40 €

Klasické foto na tablo – Hagyományos tablóképek
Fotenie (min. 3 zábery) – Fényképezés (min. 3 felvétel)
Foto 4 ks formát 6 x 9 s retušovaním – 4 db 6x9 cm-es fénykép retusálással
Foto 4 ks formát 9 x 13 s retušovaním – 4 db 9x13 cm-es fénykép retusálással
Doobjednávka formát 6 x 9 – Utánrendelés 6x9 cm

3,00 €
4,60 €
5,50 €
0,80 € / 2 ks (db)

Kompletné školské tablá s rámovaním – Komplett iskolai tablók rámázással
50 x 70 cm
60 x 90 cm
70 x 100 cm
väčší formát – nagyobb méret
tablo z nevlastných fotiek – tabló nem saját felvételekből
vytlačenie formátu A4 z hotového tabla – A4 formátum nyomtatása kész tablóból
vytlačenie formátu A3 z hotového tabla – A3 formátum nyomtatása kész tablóból

159,00 €
189,00 €
199,00 €
podľa dohody – megegyezés szerint
+10% (alebo podľa kvality záberov – vagy a
felvételek minősége alapján)
4,50 €
6,50 €

Ceny neobsahujú fotenie na tablo! | Az árak a fényképezkedést nem tartalmazzák!

Produktová fotografia – Termék- és tárgyfotózás
od 5,00 € / záber
5,00 €-tól / felvétel
od 8,00 € / záber
8,00 €-tól / felvétel

Bežné produktové foto so základnou úpravou
Egyszerű termékfotózás alap kidolgozással
Lesklé, kovové, sklenené predmety so základnou úpravou
Csillogó, fémes, üveges tárgyak alap kidolgozással
Množstevná zľava podľa dohody | Mennyiségi árengedmény megegyezés szerint

Fotografovanie objektov a nehnuteľností – Objektumok és ingatlanok fotózása
od 12,00 € / záber
12,00 €-tól / felvétel

Exteriérové a interiérové fotografovanie (kancelárie, reštaurácie, haly atď.)
Bel- és kültéri fotózás (irodák, éttermek, üzemcsarnokok stb.)

Obnovenie stratených dát digit. kariet – Memóriakártyáról elveszett adatok visszaállítása
do 1 GB -ig

4,99 €

1-4 GB

9,99 €

5-8 GB

12,99 €

9-16 GB

14,99 €

Cena za dopravu – Kiszállási díj
1 km

0,30 €

17-32 GB

19,99 €

Obsah svadobných balíkov – Esküvői csomagok tartalma
1)

Zostava Standard obsahuje: 15 vyretušovaných záberov, z každého záberu 1 ks fotografie formátu 15x22 cm. Fotografie môžu byť podľa
želania farebné, čiernobiele, sépiové, alebo kombinované. Svadobný fotoalbum formátu 15x22 cm. – 99 €
A Standard csomag tartalma: 15 retusált felvétel, minden felvételből 1 db fénykép 15x22 cm formátumban. A fényképek kívánság szerint
lehetnek színesek, fekete-fehérek, szépia tónusúak, vagy ezek kombinációi. Esküvői fényképalbum 15x22 cm méretben.

2)

Zostava Optimum obsahuje: 20 dokonale vyretušovaných záberov, z každého záberu 1 ks fotografie formátu 15x22 cm. Fotografie môžu
byť podľa želania farebné, čiernobiele, sépiové, alebo kombinované. Svadobný fotoalbum formátu 15x22 cm. – 129 €
Az Optimum csomag tartalma: 20 tökéletesen retusált felvétel, minden felvételből 1 db fénykép 15x22 cm formátumban. A fényképek
kívánság szerint lehetnek színesek, fekete-fehérek, szépia tónusúak, vagy ezek kombinációi. Esküvői fényképalbum 15x22 cm méretben.

3)

Zostava Elegance obsahuje: 20 dokonale vyretušovaných záberov, z každého záberu 1 ks fotografie formátu 15x22 cm. Fotografie môžu
byť podľa želania farebné, čiernobiele, sépiové, alebo kombinované. Všetky vyretušované zábery v digitálnom formáte na CD, v plnom
rozlíšení aj s autorskými právami. Svadobný fotoalbum formátu 15x22 cm. – 199 €
Az Elegance csomag tartalma: 20 tökéletesen retusált felvétel, minden felvételből 1 db fénykép 15x22 cm formátumban. A fényképek
kívánság szerint lehetnek színesek, fekete-fehérek, szépia tónusúak, vagy ezek kombinációi. Az összes kiretusált felvétel digitális
formátumban CD-n, teljes felbontásban, szerzői jogokkal együtt. Esküvői fényképalbum 15x22 cm méretben.

4)

Balík S:

S csomag:

5)

Balík M:

M csomag:

6)

Balík L:

L csomag:

7)

Balík XL:

XL csomag:

8)

Balík
KOMPLET:

KOMPLET
csomag:

- fotenie v exteriéri do 30 km (cca. 30-40 ks vyretušovaných záberov vo farebnom, čiernobielom, sépiovom
a „vintage“ prevedení)
- uloženie fotiek na DVD (v plnom rozlíšení, aj s autorskými právami) s vlastnou potlačou a obálkou
- kültéri párfotózás 30 km-ig (kb. 30-40 retusált felvétel színes, fekete-fehér, szépia és „vintage“ kivitelben)
- az összes fotó DVD-n (teljes felbontásban, szerzői jogokkal) egyedi tervezésű borítóval
- fotenie v exteriéri do 30 km (cca. 70-100 ks vyretušovaných záberov vo farebnom, čiernobielom, sépiovom
a „vintage“ prevedení)
- fotenie svadobného obradu a gratulácií
- skupinové fotografie
- uloženie fotiek na DVD (v plnom rozlíšení, aj s autorskými právami) s vlastnou potlačou a obálkou
- kültéri párfotózás 30 km-ig (kb. 70-100 retusált felvétel színes, fekete-fehér, szépia és „vintage“ kivitelben)
- az esküvői szertartás és gratulációk fotózása
- csoportképek készítése
- az összes fotó DVD-n (teljes felbontásban, szerzői jogokkal) egyedi tervezésű borítóval
- fotenie v exteriéri do 30 km (cca. 70-100 ks vyretušovaných záberov vo farebnom, čiernobielom, sépiovom
a „vintage“ prevedení)
- fotenie svadobného obradu a gratulácií
- skupinové fotografie
- fotenie svadobnej hostiny po prvý mladomanželský tanec
- uloženie fotiek na DVD (v plnom rozlíšení, aj s autorskými právami) s vlastnou potlačou a obálkou
- kültéri párfotózás 30 km-ig (kb. 70-100 retusált felvétel színes, fekete-fehér, szépia és „vintage“ kivitelben)
- az esküvői szertartás és gratulációk fotózása
- csoportképek készítése
- a lakodalmi ünnepség fotózása az ifjú pár első táncáig
- az összes fotó DVD-n (teljes felbontásban, szerzői jogokkal) egyedi tervezésű borítóval
- fotenie v exteriéri do 30 km (cca. 70-100 ks vyretušovaných záberov vo farebnom, čiernobielom, sépiovom
a „vintage“ prevedení)
- fotenie predsvadobnej prípravy nevesty a ženícha, príp. odobierky
- fotenie svadobného obradu a gratulácií
- skupinové fotografie
- fotenie svadobnej hostiny po prezlečenie sa do popolnočných šiat
- 3x uloženie fotiek na DVD (v plnom rozlíšení, aj s autorskými právami) s vlastnou potlačou a obálkou
- kültéri párfotózás 30 km-ig (kb. 70-100 retusált felvétel színes, fekete-fehér, szépia és „vintage“ kivitelben)
- a menyasszony és vőlegény esküvő előtti készülődésének fotózása, menyasszony-kikérés fotózása
- az esküvői szertartás és gratulációk fotózása
- csoportképek készítése
- a lakodalmi ünnepség fotózása az ifjú pár menyasszonytánc utáni visszatéréséig
- az összes fotó DVD-n (teljes felbontásban, szerzői jogokkal) egyedi tervezésű borítóval, 3 példányban
- fotenie v exteriéri do 30 km (cca. 70-100 ks vyretušovaných záberov vo farebnom, čiernobielom, sépiovom
a „vintage“ prevedení)
- fotenie predsvadobnej prípravy nevesty a ženícha, príp. odobierky
- fotenie svadobného obradu a gratulácií
- skupinové fotografie
- fotenie mladomanželov s hosťami (v hostine, podľa želania)
- fotenie svadobnej hostiny až do 200 hod. alebo do rozlúčky starejšieho
- 3x uloženie fotiek na DVD (v plnom rozlíšení, aj s autorskými právami) s vlastnou potlačou a obálkou
- kültéri párfotózás 30 km-ig (kb. 70-100 retusált felvétel színes, fekete-fehér, szépia és „vintage“ kivitelben)
- a menyasszony és vőlegény esküvő előtti készülődésének fotózása, menyasszony-kikérés fotózása
- az esküvői szertartás és gratulációk fotózása
- csoportképek készítése
- az ifjú pár fotózása a vendégekkel a lakodalmi ünnepségen (kívánság szerint)
- a lakodalmi ünnepség fotózása kb. Hajnali 200 óráig, vagy a vőfély elköszönéséig
- az összes fotó DVD-n (teljes felbontásban, szerzői jogokkal) egyedi tervezésű borítóval, 3 példányban
Zmena obsahu tu uvedených balíkov je možná podľa vzájomnej dohody.
Az itt feltüntetett csomagok tartalmának megváltoztatása személyes megegyezés alapján lehetséges.
VŠETKY CENY SÚ UVEDENÉ S DPH!

