Bérlési árlista

Kamerák

Kaució

Bérleti díj/nap

500.000 Ft

40.000 Ft

250.000 Ft

25.000 Ft

120.000 Ft

20.000 Ft

60.000 Ft

10.000 Ft

Kaució

Bérleti díj/nap

Sigma 18-35mm f/1.8 dc HSM Art

40.000 Ft

5.000 Ft

Sigma 50-100mm f/1.8 dc HSM Art

50.000 Ft

6.000 Ft

Sigma 105mm f/2.8 EX dg Os HSM Macro

30.000 Ft

5.000 Ft

Canon 70-200mm f/2.8 IS II USM

50.000 Ft

7.000 Ft

Meike 16mm T2.2

20.000 Ft

6.000 Ft

Meike 25mm T2.2

20.000 Ft

6.000 Ft

Blackmagic URSA Mini Pro 4.6K G2
(2,5” SSD író, válltámasz, 2 db 130 Wh Vlock
akkumulátor+dupla V-lock töltő, 2 db 2,5” SSD (1 TB+512
GB), az egész set kofferben)

Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K
(Tilta cage, rig V-lock adapterrel, 4 db LPE6 akkumulátor+
töltő, 1 TB SSD, az egész set kofferben)

Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K
(0,71x Viltrox adapter, Tilta cage, rig V-lock adapterrel, 4 db
LPE6 akkumulátor+ töltő, 1 TB SSD, az egész set kofferben)

Sony A6500
(Sigma MC-11 Canon EF adapterrel)

Objektívek
Canon-EF

M43

A bérléshez szükség lesz érvényes személyigazolványra, lakcímkártyára illetve telefonszámra. A bérelni kívánt eszközök csak személyesen stúdiónkban vehetők át és visszajuttatásuk is személyesen kell, hogy történjen. Futárszolgálattal, taxival
nem lehet bérelt felszerelést kérni. A felszerelések kimondottan csak belföldi használatra vihetőek el.
Az eszközök elvitelekor bérleti szerződést írunk, melyben feltűntetésre kerülnek a bérlő adatai, a bérelt felszerelés tételesen, a bérlés időtartama. A bérleti szerződés mindig annak a nevére szól aki elviszi a felszerelést, így felelőséget is neki kell
vállalni.
A bérlés időtartamára a gépenként meghatározott kauciót kérjük letétbe helyezni, melyet a bérlés lejárta után visszafizetünk.
Amennyiben meghibásodás, rongálás történt valamely kölcsönzött eszközön a javítás és a munkából kiesés költsége a bérlőt terheli!
Feltüntetett kölcsönzési díjak 24 órás időtartamra értendők!
A bérelendő eszközöket minden esetben felkészített, “használatra kész” állapotban adjuk ki. Fényképezőgépek esetében memória kártyával, töltővel, akkumulátorral, táskával, költségek kiszámítása a mindenkori szerviz és / vagy kiskereskedelmi
fogyasztói ár alapján történik!

Bérlési árlista

Meike 35mm T2.2

20.000 Ft

6.000 Ft

Meike 50mm T2.2

20.000 Ft

6.000 Ft

Meike M43 4 objektíves KIT (16,25,35,50)

80.000 Ft

20.000 Ft

Sirui 24mm F2.8 Anamorphic

60.000 FT

7.000 Ft

Sirui 35mm F1.8 Anamorphic
(Sony-E/Canon EF-M/Nikon-Z bajonett adapterrel)

50.000 Ft

7.000 Ft

Sirui 50mm F1.8 Anamorphic

40.000 Ft

7.000 Ft

Sirui Anamorphic 3 objektíves KIT (24,35,50)

150.000 Ft

20.000 Ft

Sirui 24mm F2.8 Anamorphic

60.000 FT

7.000 Ft

Sirui 50mm F1.8 Anamorphic

40.000 Ft

7.000 Ft

Kameramozgató eszközök

Kaució

Bérleti díj/nap

SYRP Magic Carpet Pro (91+61cm) + Genie II Linear fej

80.000 Ft

25.000 Ft

DJI RS2 Pro Combo

100.000 Ft

20.000 Ft

DJI Ronin SC

30.000 Ft

8.000 Ft

Drón

Kaució

Bérleti díj/nap

DJI Mavic 2 Pro Fly More Kit

100.000 Ft

25.000 Ft

Sony-E

A bérléshez szükség lesz érvényes személyigazolványra, lakcímkártyára illetve telefonszámra. A bérelni kívánt eszközök csak személyesen stúdiónkban vehetők át és visszajuttatásuk is személyesen kell, hogy történjen. Futárszolgálattal, taxival
nem lehet bérelt felszerelést kérni. A felszerelések kimondottan csak belföldi használatra vihetőek el.
Az eszközök elvitelekor bérleti szerződést írunk, melyben feltűntetésre kerülnek a bérlő adatai, a bérelt felszerelés tételesen, a bérlés időtartama. A bérleti szerződés mindig annak a nevére szól aki elviszi a felszerelést, így felelőséget is neki kell
vállalni.
A bérlés időtartamára a gépenként meghatározott kauciót kérjük letétbe helyezni, melyet a bérlés lejárta után visszafizetünk.
Amennyiben meghibásodás, rongálás történt valamely kölcsönzött eszközön a javítás és a munkából kiesés költsége a bérlőt terheli!
Feltüntetett kölcsönzési díjak 24 órás időtartamra értendők!
A bérelendő eszközöket minden esetben felkészített, “használatra kész” állapotban adjuk ki. Fényképezőgépek esetében memória kártyával, töltővel, akkumulátorral, táskával, költségek kiszámítása a mindenkori szerviz és / vagy kiskereskedelmi
fogyasztói ár alapján történik!
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Állványok

Kaució

Bérleti díj/nap/db

Manfrotto 504HD + 546B Láb

8.000 Ft

Manfrotto 504HD + 525MVB Láb

8.000 Ft

Manfrotto 502AH Pro fej (2 db)

3.000 Ft

Manfrotto MVA500AH videofej

2.000 Ft

Manfrotto 488RC0 gömbfej

1.000 Ft

Vanguard SBH-300 gömbfej

1.000 Ft

Manfrotto 055 Pro állvány (2 db)

4.000 Ft

C-Stand

2.000 Ft

Lámpastativ (8 db)

1.000 Ft

Világítástechnika

Kaució

Bérleti díj/nap/db

Nanguang CN-600SA 5600K (30W) (2 db)

4.000 Ft

Nanguang CN-600CSA 3200-5600K (30W) (3 db)

4.000 Ft

Jupio PowerLED 288 (40w) (6 db)

3.000 Ft

Manda EL-600 Bowens LED (60W)

3.000 Ft

2x1.5m keret

3.000 Ft

JINBEI 120 cm octabox

3.000 Ft

Godox 150x200 cm 7in1 derítőlap

2.000 Ft

107cm 5in1 derítőlap

1.000 Ft

A bérléshez szükség lesz érvényes személyigazolványra, lakcímkártyára illetve telefonszámra. A bérelni kívánt eszközök csak személyesen stúdiónkban vehetők át és visszajuttatásuk is személyesen kell, hogy történjen. Futárszolgálattal, taxival
nem lehet bérelt felszerelést kérni. A felszerelések kimondottan csak belföldi használatra vihetőek el.
Az eszközök elvitelekor bérleti szerződést írunk, melyben feltűntetésre kerülnek a bérlő adatai, a bérelt felszerelés tételesen, a bérlés időtartama. A bérleti szerződés mindig annak a nevére szól aki elviszi a felszerelést, így felelőséget is neki kell
vállalni.
A bérlés időtartamára a gépenként meghatározott kauciót kérjük letétbe helyezni, melyet a bérlés lejárta után visszafizetünk.
Amennyiben meghibásodás, rongálás történt valamely kölcsönzött eszközön a javítás és a munkából kiesés költsége a bérlőt terheli!
Feltüntetett kölcsönzési díjak 24 órás időtartamra értendők!
A bérelendő eszközöket minden esetben felkészített, “használatra kész” állapotban adjuk ki. Fényképezőgépek esetében memória kártyával, töltővel, akkumulátorral, táskával, költségek kiszámítása a mindenkori szerviz és / vagy kiskereskedelmi
fogyasztói ár alapján történik!
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Vakuk

Kaució

Bérleti díj/nap

Godox AD600B (3 db)

40.000 Ft

10.000 Ft

Godox TT685 S

4.000 Ft

Godox v860 II S

4.000 Ft

Godox X1T-C vakukioldó (Canon)

1.000 Ft

Godox X1T-S vakukioldó (Sony)

1.000 Ft

Godox X2T-F vakukioldó (Fuji)

1.000 Ft

Hangtechnika

Kaució

Bérleti díj/nap

Sennheiser EW 100 G3 mikroport

20.000 Ft

5.000 Ft

Rode Videomic puskamikrofon

2.000 Ft

Rode NT-USB Mini asztali mikrofon

2.000 Ft

Egyéb kiegészítők

Kaució

Bérleti díj/nap/db

Filmcart Smartone Cart kocsi

100.000 Ft

10.000 Ft

Forgóasztal 60cm (80kg teherbírás)

40.000 Ft

10.000 Ft

Blackmagic ATEM Mini Pro

60.000 Ft

10.000 Ft

Portkeys BM5 M2 5’’ monitor (2 db)

30.000 Ft

6.000 Ft

Tilta Nucleus Nano wireless focus

25.000 Ft

5.000 Ft

Hollyland MARS-400S wireless transmitter

30.000 Ft

10.000 Ft

Mobil Photobox (40x40cm, beépített LED világítás)

2.000 Ft

A bérléshez szükség lesz érvényes személyigazolványra, lakcímkártyára illetve telefonszámra. A bérelni kívánt eszközök csak személyesen stúdiónkban vehetők át és visszajuttatásuk is személyesen kell, hogy történjen. Futárszolgálattal, taxival
nem lehet bérelt felszerelést kérni. A felszerelések kimondottan csak belföldi használatra vihetőek el.
Az eszközök elvitelekor bérleti szerződést írunk, melyben feltűntetésre kerülnek a bérlő adatai, a bérelt felszerelés tételesen, a bérlés időtartama. A bérleti szerződés mindig annak a nevére szól aki elviszi a felszerelést, így felelőséget is neki kell
vállalni.
A bérlés időtartamára a gépenként meghatározott kauciót kérjük letétbe helyezni, melyet a bérlés lejárta után visszafizetünk.
Amennyiben meghibásodás, rongálás történt valamely kölcsönzött eszközön a javítás és a munkából kiesés költsége a bérlőt terheli!
Feltüntetett kölcsönzési díjak 24 órás időtartamra értendők!
A bérelendő eszközöket minden esetben felkészített, “használatra kész” állapotban adjuk ki. Fényképezőgépek esetében memória kártyával, töltővel, akkumulátorral, táskával, költségek kiszámítása a mindenkori szerviz és / vagy kiskereskedelmi
fogyasztói ár alapján történik!
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BeamZ Rage 1000 füstgép (1000W) + füstfolyadék

3.000 Ft

Blacmagic Micro Converter SDI -» HDMI

2.000 Ft

Blackmagic Micro Converter HDMI -» SDI

2.000 Ft

HDMI Splitter (1 input 2 output)

1.000 Ft

Szupersatu (8 db)

1.000 Ft

Vlock akkumulátorok

Kaució

Bérleti díj/nap/db

Fxlion BP-130S 130Wh (3 db)

3.000 Ft

Fxlion BP-M200 198Wh

4.000 Ft

Fxlion BP-2000D 98Wh

2.000 Ft

Beillen BL-BP190 190Wh (2 db)

3.000 Ft

BCB BZ-98BL 98Wh (2 db)

2.000 Ft

Fxlion PL-Q280B akkumlátor töltő

1.000 Ft

A bérléshez szükség lesz érvényes személyigazolványra, lakcímkártyára illetve telefonszámra. A bérelni kívánt eszközök csak személyesen stúdiónkban vehetők át és visszajuttatásuk is személyesen kell, hogy történjen. Futárszolgálattal, taxival
nem lehet bérelt felszerelést kérni. A felszerelések kimondottan csak belföldi használatra vihetőek el.
Az eszközök elvitelekor bérleti szerződést írunk, melyben feltűntetésre kerülnek a bérlő adatai, a bérelt felszerelés tételesen, a bérlés időtartama. A bérleti szerződés mindig annak a nevére szól aki elviszi a felszerelést, így felelőséget is neki kell
vállalni.
A bérlés időtartamára a gépenként meghatározott kauciót kérjük letétbe helyezni, melyet a bérlés lejárta után visszafizetünk.
Amennyiben meghibásodás, rongálás történt valamely kölcsönzött eszközön a javítás és a munkából kiesés költsége a bérlőt terheli!
Feltüntetett kölcsönzési díjak 24 órás időtartamra értendők!
A bérelendő eszközöket minden esetben felkészített, “használatra kész” állapotban adjuk ki. Fényképezőgépek esetében memória kártyával, töltővel, akkumulátorral, táskával, költségek kiszámítása a mindenkori szerviz és / vagy kiskereskedelmi
fogyasztói ár alapján történik!

