פברואר 2016

הקרנה פומבית – פרטים כלליים ומחירון
" .1האוזן השלישית קולנוע" הנה ספרייה להשכרת סרטים )בפורמט  (DVDלצורך הקרנה פומבית ברישיון )הקרנת
סרטים לקהל צופים ללא מכירת כרטיסים(.
ישראלים חדשים ,המילים הטובות ,אפס ביחסי
אנוש סרטי  *Aמחוברים לחיים ,המפתח של שרה
ו -בלו ריי .גט -מחיר מיוחד

 .2להלן מחירון להשכרת סרטים  +רישיון להקרנה פומבית חד-פעמית:
צופים **
o
o
o
o
o

אולם

אולם  /מתחם פתוח

תחת כיפת השמים

עד  100צופים – ₪ 750 / ₪ 500

₪ 500
₪ 350
צופים
עד 100
₪ 900
₪ 600
צופים
עד ** 300
₪ 1,750
₪ 1000
צופים
עד ** 500
₪ 3,000
מעל  500צופים או מתחם פתוח בעיר גדולה
₪ 5,000 - ₪ 8000
מתחמים פתוחים לא מוגבלים

עד  300צופים – ₪ 1750 / ₪ 1200
עד  500צופים –  / ₪ 3000בע"פ
 500צופים ומעלה בע"פ

•

פתיחת מנוי הקרנות פומביות מותנה בחתימה על כתב הזמנה והתחייבות )מצורף(.

•

החיוב הסופי על פי כמות הצופים בפועל .אחריות הדיווח על המזמין ,מיד לאחר כל הקרנה.

•

תנאי תשלום :תשלום ראשון במזומן .בהמשך שוטף ) 60 +חשבונית תופק אחת לחודש ,בסוף כל חודש(

•

ביטחונות :דרושה המחאה/כ .אשראי לביטחון עבור העבודה השוטפת בהמשך.

•

משלוח הסרטים :באמצעות שליח –  , ₪ 55או איסוף עצמאי ממשרדנו.

•

החזרת הסרטים :באחריות הלקוח )אפשר באמצעות דואר רשום במעטפה מרופדת(.

•

איחורים :אם לא הוסכם אחרת  -החזרת הסרטים בתום  10ימים  -איחור בהחזרה יחויב ב ₪ 10-ליום.

•

אובדן :אובדן עותק יחויב ב₪ 200 -

•

דמי ביטול ₪ 50 :לדיוידי ו  ₪ 100לבלו ריי ,במידה וההודעה מתבצעת לאחר תאריך ההקרנה המתוכנן.

•

המחירים אינם כוללים ע"מ.

 .3על מנת להשאיל סרטים בספרייה .אנא חתמו על החוזה /רשיון ועל הצעתנו זו בכתב יד ובחותמת רשמית
ושלחו לנו במייל או בפקס ).(03-6215216
לשרותך,
לימור בלט

תאריך__________________ :

03-6215204
________________________

limor@ozen3.co.il
את רשימת הסרטים המלאה ניתן לראות באתר האוזן השלישית תחת הקרנה פומבית .כמו כן ניתן
לערוך חתכי חיפוש בדף החיפוש המתקדם )אנא ודאו שבשדה הזכויות מסומן "הקרנה פומבית"(.
* רשימה משתנה.
** בכפוף להסכמת בעלי הזכויות.

