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Оферта 

Сватбено фото и видеозаснемане с дрон 

 
 

 

Цени сезон 2019: 

 
Стандартната  цена за заснемане 200лв/ч. * 

 

* цената е за суров материал , който се предава на вашият видеооператор , изготвящ цялостния 

клип от вашата сватба 

               ** в зависимост от времетраенето на заснемане и броя локации цената може да бъде промена в  

„ +“ или „- „ 

 

Поискайте ваша индивидуална оферта  , съобразена с вашият бюджет и време !  

Свържете се с нас на посоченият email или телефон 
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Предимства на услугата заснемане с дрон: 
 Безопасно заснемане на обект от непосредствена близост 

Високо качество на заснемане (снимки и видео) 

 Летателният апарат се захранва с батерии и не отделя вредни газове  

 Нестадартен и иновативен начин за визуализиране на събития от всякакъв тип 

 Филм в запис FullHD във формат .MP4 или  MOV.  

 Нестадартен и иновативен начин за визуализиране на събития от всякакъв тип 

 Възможни различни резолюции на видеозапис 

            4K    4K 17:9 2.7K 2.7K 17:9 1440p 1080p 
 

960p 720p 

 Аеро-фото снимки с висока резолюция (12 мегапиксела/4000 х 3000 ) през произволно избран 

интервал от време 

Условия за ползване на летателната техника: 
o Летателният апарат се управлява само и единствено от квалифицирания екип на "Gentleman pictures “ 

o Летателният апарат не може да оперира в лоши метеорологични условия. За такива се приемат всякаква 

форма на валежи и силен вятър с максимална сила на поривите 5 м/с. 

o Екипът на "Gentleman pictures “ преценя условията за чист полет, с цел безопасността на трети лица, 

техниката и екипа. Полета може да бъде възпрепятстван от дървета, кабели, стълбове за улично 

осветление и електроразпределение и др. Екипът избира най-безопасната траектория за полет по негова 

преценка. 

o Екипът може да прекрати полета по технически причини, поради повреда в летателната техника и 

подновява полета при първа възможност след отстраняване на техническия проблем. При неспособност 

да се отстрани техническият проблем, се прекратява целият снимачен ден. 

o Екипът на "Gentleman pictures “преценя разстоянието на което може да отдалечи летателният апарат за 

да осигури безопасността на трети лица, техниката и екипа. 

o КЛИЕНТЪТ не дължи заплащане в случаите когато не може да се използва летателната техника 

поради лоши метеорологични условия. 

o Екипът на "Gentleman pictures “ не дължи парично обещетение в случаите  ,когато  поради лоши 

метерологични условия или технически проблеми не може да реализира заснемане . 

 

С уважение :  екипът на Gentleman pictures 

 


