
  

                                    

                                             Lasteaia peod  
                                                                                                   Kehtib alates 1.09.2022 

Variant 1: fotode ja üksikute failide eraldi tellimine neti kaudu 

Väljakutsetasu 3€/laps* 
                                                       peopildid,                                   
                                                                              perepildid     rühma/klassipilt                     selgitus-kirjeldus    

10x15 1.60             1.80  

10x15+digipilt(standard) 4.50              - 
rühma/klassipildi fail saadetakse e-postile 
tellimisperioodi lõpus 

10x15 2 tk. 2.70              - tellimine 2-e kaupa 2,4,6 jne. 

digipilt(standard) 3.50              5.00 

 2688x4004  pix. 300 dpi  u. 3,5MB 
rühma/klassipildi fail saadetakse e-postile 
tellimisperioodi lõpus 

digipilt(suur) 5.00              7.00 

2688x4004   pix. 300 dpi  u. 8MB 
rühma/klassipildi fail saadetakse e-postile 
tellimisperioodi lõpus 

10x15 smv äär 1.80              2.00 pildi servades sinimustvalge äär 

15X21 2.50              2.70      

15X21 smv äär 2.70              2.90 pildi servades sinimustvalge äär 

21x30 5.00              5.40  

21x30 smv äär 5.20              5.60 pildi servades sinimustvalge äär 

21x30 seinapilt 14.00           14.00 
3 mm alusel+kinnitused  
vt.Meenete näited 

21x30 seinapilt smv äär 15.00           15.00 
3 mm alusel+kinnitused 
 vt.Meenete näited 

30x45 seinapilt 18.00           18.00 
3 mm alusel+kinnitused 

vt.Meenete näited 

30x45 seinapilt smv äär 19.00           19.00 
3 mm alusel+kinnitused 
 vt.Meenete näited 

45x60  seinapilt 34.00           34.00 
5 mm alusel+kinnitused 
 vt.Meenete  näited 

  

*väljakutsetasu ei rakendu rühmade ühispeo korral(näiteks rühmade ühine jõulupidu) 

*väljakutsetasu ei rakendu ilma külalisteta(vanemateta) toimuva peo korral 

*kui perest on peol 2 last, siis arvestatakse väljakutsetasu 1 lapse eest 

*väljakutsetasu peab olema tasutud enne peo toimumist(ülekanne, sularaha, arve alusel) 

 

Variant 2 digi: 10 €/laps  

Ilma väljakutsetasuta 

Kõik peo pildid digitaalselt k.a. rühmapildid ja peale pidu tehtud perepildid, samuti peale pidu toimuvad 

tegevused(puu istutamine, maiustuste laud, sõbrapildid jne.) 



 Pildifailid(2688x4004  pix. 300 dpi  u. 3,5MB ) edastatakse allalaadimislingiga, tasumine ülekandega või 

sularaha(terve rühm korraga, enne peo toimumist)  

Variant 3 digi: 8 €/laps 

Ilma väljakutsetasuta 

 Ainult peost tehtud peopildid digitaalselt(2688x4004  pix. 300 dpi  u. 3,5MB ), sisaldab ka rühmapildi 

tegemist. Peale pidu tehtud perepiltide tellimine neti kaudu.(vt. Variant 1) Peo piltide failid edastatakse 

allalaadimislingiga, tasumine ülekandega või sularaha(terve rühm korraga, enne peo toimumist) 

                                                                 * juriidilisele isikule lisandub käibemaks 

           *hinnasoodustus sõltuvalt tellimuse suurusest kuni 10%(arvutatakse automaatselt ostukorvis)     

                                   fna@fna.ee           FNA OÜ      tel.55674714                                                                           


