
BESTÄLLNING 

 

 
 
Fuji Foto Center Vällingby / Videotransfer.se 
Solursgången 8 
162 65 Vällingby 
 
Tel: 08-663 22 26 
 
 
Tack för att du digitaliserar dina minnen hos Videotransfer!  
 
Fyll i denna blankett och skicka tillsammans med dina band till adressen ovan.  
 
Det går även att lämna in dina band personligen i vår butik på Nybrogatan 34, Stockholm. 
 
Kontakta oss gärna för rådgivning! 
 
 
 
Dina uppgifter 
 
Namn: 
 
Adress: 
 
Mobiltelefonnummer (för kontakt och SMS-avisering): 
 
E-postadress: 
 
 

 
Önskade tillval 
 
       Expresshantering 3 dagar exkl frakttid (+10 % av ordervärdet, minst 300 kr) 
 
       Uppscaling till HD för DV, mini-DV, Digital8 och S-VHS (+50 kr/st) 
 
       Spårindelning för LP eller kassettband (+50 kr/st) 
 
       Förtext för smalfilm (+50 kr/st) 
 
 
 
Eventuell kampanjkod 
 
 
 
 
 
 
Beställningsinformation 
 
En konverterad kopia ingår – beställ gärna fler genom att ange antal under ”Ev extra kopior”. 
 
Minsta ordervärde 100 kr.  
Returporto tillkommer med 89 kr vid postleverans. Fraktfritt över 1000 kr. 
 
För fullständiga villkor, se www.videotransfer.se/villkor 
 

 

http://www.videotransfer.se/villkor


Lagringsmedia 
 
Ange nedan vilket lagringsmedia du vill ha dina filer på. 
 
Filmfiler kan lagras på HDD, USB, DVD eller B-DR. Ange även om du önskar upplösning HD eller SD. 
Ljudfiler kan lagras på USB, CD/DVD eller HDD. 
Foton, Dia och negativ kan lagras på USB, DVD eller HDD. 
 
 
Din beställning 
 

Originalformat Märkning Konvertera till  Upplösning film (HD/SD) Ev extra kopior 
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