pedido de casamento surpresa no Rio
COMO FUNCIONA | INVESTIMENTO | FORMAS DE PAGAMENTO

Qtde fotos

Duração
média

Eu te ajudo a escolher um local sensacional e a montar o
plano infalível pra ser surpresa.
Depois do pedido, fazemos mais algumas fotos e vocês podem Até 2h
curtir um mini espumante geladinho com frutas, enquanto
você conta, pra agora sua noiva, como preparou tudo!
Você pode fazer um upgrade no seu pacote:
cada 10 fotos extras por R$ 100
hora extra de ensaio por R$ 170
Videozinho: a partir de R$ 500
A reserva da data é feita mediante o
pagamento integral da sessão.

2022

Qtde
fotos

30

Valor

Prazo

até 10 dias
úteis após a
R$ 800 sessão, via
link para
download

termos e condições
Fotos adicionais podem ser incluídas ao pacote e possuem o mesmo prazo e condições para entrega.
O registro do ensaio será realizado apenas pela fotógrafa, ou seja, não há fotógrafo assistente, exceto
quando especificado.
A fotógrafa não se obriga a salvaguardar as fotos após 60 dias do ensaio, ressaltando que poderão ser
mantidas aquelas de interesse para divulgação de seu trabalho.
O prazo para download das fotos é de 7 dias. Após esse prazo, o link expira. Para reenvio das fotos
será cobrada uma taxa de R$ 100.
A edição fotográfica prioriza fotos em cor ou em preto e branco, de forma a melhor transmitir a emoção
de cada momento. Não estão incluídas nos serviços contratados manipulações de imagem (adicionar
ou remover itens).
Ao contratar o serviço, o cliente não se opõe quanto ao uso das imagens pela fotógrafa para uso em
seu acervo e portfolio para divulgação, não se cogitando em nenhuma hipótese a aplicabilidade da Lei
9.610 de 18/2/98 (Lei dos Direitos Autorais). O cliente autoriza a fotógrafa a utilizar as imagens em seu
portfólio bem como divulgadas em mídias sociais (como Facebook e Instagram), publicações em geral
(livros, revistas, sites) concursos e demais meios de comunicação, a título gratuito, sem qualquer tipo de
remuneração ou compensação financeira, sem prazo definido e vinculante aos seus herdeiros,
representantes legais e cessionários
Caso haja alguma restrição quanto ao uso das imagens, é importante registrá-la no e-mail de
confirmação do serviço.
Política de cancelamento: caso o cliente queira cancelar o ensaio, será devolvido 50% do valor já pago,
desde que a fotógrafa seja informada com, pelo menos, 15 dias de antecedência sessão. Após esse
período, não há devolução.
A realização das fotos é feita apenas mediante pagamento completo do valor em até 24 horas de
antecedência do dia do ensaio.
Em casos inesperados de problemas de saúde, falecimento, acidentes ou por motivos de força maior, o
ensaio pode ser realizado por parceiros da fotógrafa, sem causar ônus ao cliente.
Condições climáticas ruins no dia da sessão? Ou alteração da sua viagem? A data poderá ser
remarcada, conforme disponibilidade de ambos, em um prazo de até 2 semanas, ou o ensaio poderá
ser feito em ambiente indoor. Após esse prazo, será cobrada taxa de remarcação de 15% do valor do
ensaio.
O tempo da sessão inicia no horário e local combinado – caso o cliente se atrase sem justificativa
prévia, será considerado tempo do seu ensaio.

