
 
 

Prislista 2013-02-01 – 2013-12-31 

 

Papperskopia Kollage/Tackkort/Julkort

Enbart Text Designat Kollage

13x18 cm 50kr/st 13x18 cm 70kr/st 190kr/st

15x20 cm 80kr/st 15x20 cm 100kr/st 220kr/st

18x24 cm 100kr/st 18x24 cm 140kr/st 240kr/st

20x30 cm 120kr/st 20x30 cm 180kr/st 280kr/st

21x30 cm 190kr/st 21x30 cm 250kr/st 350kr/st

30x40 cm 270kr/st 30x40 cm 320kr/st 420kr/st

40x50 cm 390kr/st 40x50 cm 440kr/st 540kr/st

50x70 cm 450kr/st 50x70 cm 490kr/st 590kr/st

70x100 cm 590kr/st 70x100 cm 650kr/st 750kr/st

80x120 cm 710kr/st 80x120 cm 770kr/st 900kr/st

 För andra format kontakta oss. 
 

Digitalbild (Privata eller Teamsidor) "Gäller ej för kommersiella hemsidor" 
För hemsida 750x500 (72dpi) - 30kr/st (1-8st) Därefter kontakta oss för pris 
Tidningar och övrig press enligt överenskommelse/avtal. 
 

Team/Förarkort (Affisch) ”Perfekt att ge till fansen under ”gridshow”, sponsorer m.m.” 

A5 (14,85x21cm) fr. 1800kr/200st i 4-färgs framsida 
A4 (21x29,7cm) fr. 2900kr/200st i 4-färgs framsida 
För andra format kontakta oss. 
 

Fotodekal ”Läckert att sätta på släpet/servicebussen/huven etc.” 

Finns dekorer så att det ser ut som om bilen åker igenom släpet/bussen (uppriven plåt) 
Pris från 800kr/kvm.  (Flertalet referenser finnes.) 
 

Kalender 

Enkel Foto & Månad på samma sida Dubbel Foto & Månad på separat sida

A5 149kr/st A5 (2x liggande A5) 199kr/st

A4 219kr/st A4 (2x liggande A4) 279kr/st

A3 279kr/st A3 (2x liggande A3) 379kr/st  
 

Vid intresse av bild för annat användningsområde än ovan nämnda tex: Tryck i dagspress, andra tryck så som 
kataloger eller reklam broschyrer mm. är ni varmt välkomna att maila eller ringa för offert/frågor. 
 

Vi utför även uppdragsfotografering åt tidningar, företag och privat personer. 

Vi utgår normalt från BLF:s Prislista. 

Racebilder.se är innehavare av Svenska Bilsportförbundets medialegitimation. 
 

Referenser lämnas på begäran. 
 

Fler produkter och exempel finns på vår hemsida www.racebilder.se 
 

Vid större beställningar kontakta oss för offert! 
 

Alla bilder som beställs från racebilder.se framkallas av professionella fotolabb för att garantera god kvalité och livslängd. 
Alla bilder har en liten www.racebilder.se logga i övre alt. nedre högra hörnet som under inga omständigheter får raderas. 
Digitalbild för hemsida får inte under några omständigheter föras vidare eller skrivas ut. 
Leverans sker mot förskottsbetalning till nedanstående bankkonto. 
Beställningar är bindande. 
Frakt/Porto ingår i priset om inget annat anges. 

 

Bankkonto uppgifter 
Handelsbanken 
Kontonummer inkl. clearingnr.: 6181-13.441.868 

IBAN NR: SE68 6000 0000 0000 1344 1868 

Kontoinnehavare: Andreas Lindqvist 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

070-953 66 67 / info@racebilder.se / www.racebilder.se C/O A.Lindqvist / Södra Kungsvägen 73 – 802 57 Gävle 


