PRISLISTA fr.o.m. 1 Maj 2020

Moms: biobiljetter 10%, bibliotek 0%, annat 24%
Frakt- och postavgifter debiteras av kunden
Timbaserade avgifter debiteras per halvtimme

KANSALLINEN AUDIOVISUAALINEN INSTITUUTTI!
NATIONELLA AUDIOVISUELLA INSTITUTET!
NATIONAL AUDIOVISUAL INSTITUTE

ej moms, € inkl. moms €
1

FAKTURERINGS- & POSTKOSTNADER
1.1. Faktureringstillägg (fakturor under 35 €)
1.2. Paketerings- och postkostnader
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62,50

77,50 /t

50,00
37,50

62,00 /t
46,50 /t

50,00

62,00 /t

37,50
5,00
2,50

46,50 /t
6,20 /t
3,10 /t

Avgift för filmlån
Vid utlåning av filmer debiteras timavgift för det arbetet som går åt till att få filmen i
visnings- eller användningsskick. Minimiavgiften är avgiften för filmlån.
4.1. Avgift för lån av kortfilm
4.2. Avgift för lån av långfilm
4.3. Avgift för lån av digital kopia

37,50
90,00
25,00

46,50 st.
111,60 st.
43,40 st.

Visningsavgifter för filmer som KAVI äger
Eventuell avgift för filmlån debiteras separat. Serier av flera filmer eller visningar debiteras
enligt överenskommelse.
4.4. Visningsavgift för kortfilm
4.5. Visningsavgift för långfilm

25,00
95,00

31,00
117,80

VISNINGSAVGIFTER
Du kan se filmer som finns i KAVI:s samlingar i institutets utrymmen. Radio- och TVarkivets digitala samlingar finns gratis tillgängliga vid särskilda kundterminaler.
Att tittar på film- eller videomaterial i visningsrummen är avgiftsbelagt. Den tekniska
personalens tjänster ingår i avgiften. Eventuella informationstjänster och
expeditionskostnader debiteras separat.
3.1. Visning av film vid visningsbord
3.2. Videovisning
3.3. Videovisning, med forskaravtal
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9,30
6,20

ALLMÄNNA TIMBASERADE AVGIFTER
2.1. Informationstjänst
Innefattar informationssökning i kataloger, litteratur och andra källor, förhandsgransking
av film eller annat utredningsarbete som berör materialet.
2.2. Konservering
2.3. Spedition
Innefattar transport av material från och tillbaka till lagret samt paketering och leverans.
2.4. Övrig service, Film

3

7,50
5,00

AVGIFTER FÖR FILMANVÄNDNING
Med rättighetsinnehavarens lov kan man få låna eller använda filmer, enlighet institutets
bedömning, resurser och situationen i samlingarna.
Insert-bruk av KAVI-ägda filmer kräver alltid separat avtal.

4.6. Arkiveringsavgift för spelfilm
Avgiften gäller beställare, som skaffat rättigheter till filmmaterial som audiovisuella
institutet förfogar över, men som inte är materialets ursprungliga överlåtare.

1 010,00

1 252,40 /kopia

61,00
177,00

75,64 /spole
219,48 /spole

Bruksarvgifter för material som KAVI framställt
Den ursprungliga depositionen överlämnas kostnadsfritt till den som deponerat
materialet. Räddat material utlånas bara av särskilt vägande skäl. Låntagaren är ensam
ansvarig för reparation eller nykopiering av räddat material som skadats under
användningen.
4.7. Användning av räddat material i KAVIs arkiv
4.8. Användning av räddat material utanför KAVIs arkiv
KAVI digitaliserar filmer bl.a. för att de ska kunna visas i biografer, bli tillgängliga för
allmänheten via internet och för att kunna distribuera inspelningar.
4.9. Användning av digitala original som Kavi framställt
De tekniska kostnaderna debiteras separat.
Det går att göra ett separat avtal om begränsad användning.
5

3 000,00

3 720,00

DIGITALA TJÄNSTER
Enheten för digitala tjänster digitaliserar film genom att omvandla film till datafiler med
filmskanner. Direkt videoöverföring används inte. Restorering av film och ljud sker enligt
överenskommelse.
Leversnstid är 2-4 veckor. Tillägg för snabbare leverans 50%.
5.1. Digitalisering av film per filmtitel

100,00

124,00 /titel

ej moms, € inkl. moms €

5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.

Tjänster som debiteras enligt visningens längdt. Ultraljud putsning ingår.
4k digitalisering av bild på 16/35 mm film till DPX
4k digitalisering av ytterliga rullar
2k digitalisering av bild på 16/35 mm film till DPX
2k digitalisering avytterliga rullar
DVD-kopiering direkt från masterband

Tjänster som debiteras per arbetstimme
5.7. Färgkorrigeringsenhetens timavgift
5.8. Bild- och ljudenheternas timavgift
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40,00
16,00
32,50
13,00
50,00

202,50
142,50

49,60
19,84
40,30
16,12
62,00

/min
/min
/min
/min
/t

251,10 /t
176,70 /t

BILDTJÄNSTER
Bildtjänsten distribuerar digitala bilder av material som finns i samlingarna, t.ex. fotografier
och affischer. Originalmaterial utlånas endast av av särskilt vägande skäl och med
separat avtal.
Det är på användarens avsvar att skaffa användarrättigheterna till materialet och
rättigheterna är en förursättning för att materialet ska leveras. Leversnstid för max. 10
bilder är 5 vardagar. Tillägg för snabbare leverans 50%.
6.1. Bildens leveransavgift
Leveranavgift för material som ägs av andra är KAVI. Arkivering samt digitaliserings- och
hanteringskostnaderna ingår i priset.
Användarrättigheterna till material som ägs av KAVI. Leveransavgiften ingår i priset.
Avgiften för icke-kommersiell användning avtalas separat.
6.2. Engångsrättighet för publicering i elektronisk publikation
6.3. Engångsrättighet för publicering i trycksak
6.4. Engångsrättighet för publicering i kommersiellt marknadsföringssyfte
Överenskommelse om användning i kommersiellt marknadsföringssyfte kräver alltid
separat avtal.
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18,60 st.

55,00
65,00
305,00

68,20 st.
80,60 st.
378,20 st.

0,30
0,50
9,00
6,00

0,30 st.
0,50 st.
9,00
6,00

8,00
15,00

8,00 st.
15,00 st.

BIBLIOTEKETS TJÄNSTER
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.

Kopiering och utskrift (självbetjäning) svart-vit
Kopiering och utskrift (självbetjäning) färg
Kopieringsservice 10 första sidor
Kopieringsservice 10 följande sidor

7.5. Fjärrlån till staten, kommuner och statliga institutioner
7.6. Fjärrlån till övriga bibliotek
7.7. Förseningsavgift
7.8. Ersättning för oreturnerad eller skadad bok, utöver bokens pris
7.9. Reparation av delvis förstört material
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0,10
8,50
8,50

0,10 /dag/bok
8,50 /bok
8,50 /bok

5,45
4,55
6,82
5,45
3,64

6,00
5,00
7,50
6,00
4,00

34,09
18,18

37,50
20,00

10,91
9,09
5,45

12,00
10,00
6,00

5,45

6,00

KINOBILJETTER
Specialvisningar kan ha avvikande biljettpriser.

8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.

Kino Regina, Helsingfors
Klubbkort Kino Regina, i kraft 6 mån
Klubbkort Kino Regina, förnyat
Inträde för vuxen, Kino Regina
Inträde för vuxen med klubbkort, Kino Regina
Inträde för barn, Kino Regina

8.6. Presentkort Kino Regina (fem kort)
8.7. Presentkort för barn Kino Regina (fem biljetter)
8.8. Inträde för vuxen, kinokonsert
8.9. Inträde för vuxen med klubbkort, kinokonsert
8.10. Inträde för barn, kinokonsert
Joensuu, Jyväskylä, Kuopio, Lahtis, Oulu, Tammerfors, Tavastehus, Åbo
8.11. Inträde för vuxen, övriga Finland
9

15,00

UTHYRNING AV KINO TULIO
Den tekniska personalens tjänster ingår i hyrorna.
Kino Tulio / Sörnäs strandväg 25 A, 57 sittplatser
9.1. Hyra för Kino Tulio 8.00–16.00
9.2. Hyra för Kino Tulio kvällstid efter 16.00
9.3. Hyra för Kino Tulio: pressvisningar

100,00
180,00
150,00

124,00 /t
223,20 /t
186,00 st.

