
	
	
	

Prisliste	boligfoto	2022	

Leilighet inntil 90m2: 

• 5625kr inkl. mva. 
• Kjøreutgifter, bompenger og parkering er inkludert 
• Foto av boligen både inne og ute, stangfoto ved behov 
• Minimum 20 redigerte bilder og  
• 2d plantegning og oppmåling 
• Foto er beregnet til å ta mellom 45-60 minutter 

Enebolig/rekkehus/tomannsbolig inntil 230m2: 

• 7500 kr inkl. mva. 
• Kjøreutgifter, bompenger og parkering er inkludert 
• Foto av boligen både inne og ute, stangfoto ved behov 
• Minimum 30 redigerte bilder  
• 2d plantegning og oppmåling inntil 3 etasjer 
• Foto er beregnet til å ta mellom 60-120 minutter 

Andre fototjenester: 

Kveldsfoto 5-7 bilder april-september*   4500 kr inkl. mva 

Kveldsfoto 5-7 bilder oktober-mars*:     2500 kr  inkl. mva 

Ekstra utkjøring 5-10 bilder**:     1500 kr  inkl. mva 

Avbestillingsgebyr under 24 timer:     750 kr inkl. mva 

Etterbestilling av ekstra bilder pr bilde:     200 kr  inkl. mva 

Områdebilder (3-7 bilder) for 1 gangs bruk***:  1000 kr  inkl. mva 

Plantegning ut over 3 etasjer pr etasje:   400 kr  inkl. mva 

* 30 minutter fototid, minimum 5 redigerte bilder.  

**Gjelder oppdrag jeg tidligere har vært på/skal på. Kjøretillegg kan komme i tillegg. 

*** Alle motiver i et områdebilde pakke må være i gangavstand til hverandre. 

 

Ta kontakt for andre tjenester/priser 



 

Kjøretillegg: 

Foto innenfor Bergen og Askøy kommune er inkludert i overnevnte priser. Bompenger/parkering og 
andre utgifter er også inkludert. Fotograferes det i et borettslag med gjesteparkering som krever 
parkeringskort må dette tilbys fotograf ved ankomst. Hvis ikke dette er tilgjengelig vil eventuell 
parkeringsbot bli fakturert til kunden sammen med faktura på foto.  

Kjøretillegg i andre kommuner: 

Prisen inkluderer bompenger/ferge/parkering 

Austevoll                    2500 kr inkl. mva 

Osterøy                       500 kr inkl. mva 

Alver                           1000 kr inkl. mva 

Samnanger                2000 kr inkl. mva 

Tysnes                        2500 kr inkl. mva 

Voss                            2500 kr inkl. mva 

Øygarden                   1000 kr inkl. mva 

 

Betingelser for foto: 

Avtalen gjelder fotografering av bolig til salg av avtalt bolig. Selger og megler kan bruke bildene til 
boligsalg men har ikke rett til å videreselge bilder eller bruke dem til andre formål enn det spesifikke 
boligsalget og markedsføring av boligen for salg. 

Fotografen eier bildene og kan bruke dem til markedsføring for Fotograf Linn Landmark. Avbestilling 
må skje minst 24 timer før avtale for å unngå avbestillingsgebyr på 750 kr.   

Faktura sendes på epost med 14 dagers betalingsfrist. 

Fotograf velger bilder som skal leveres og har kunden/megler spesifikke ønsker om vinkler må dette bli 
tydelig kommunisert via epost eller til fotograf under fotografering.  

Boligen skal være klargjort til foto (ryddet, vasket etc.) innen fotografen kommer. Tips til forberedelse 
av bolig finner du her.  

Bilder blir vanligvis levert til ansvarlig megler innen klokken 15 neste arbeidsdag, ofte tidligere. 

Ved bestilling er disse betingelsene godtatt. 

	
Fotograf	Linn	Landmark	

E-post:	bolig@linnlandmark.no	
Telefon	97030988	

www.linnlandmark.no	


