Vi digitaliserar
dina gamla minnen!
Vi överför

BILDER, NEGATIV, DIA, SMALFILMER,
KASSETTER OCH VINYLSKIVOR

till CD/DVD/USB
Skicka eller lämna dina analoga bilder, filmer och skivor till
oss så digitaliserar vi och levererar dem på USB-minne, CD/
DVD-skiva eller via filöverföringstjänst till din dator. Då har du
framtidssäkrat dina minnen och kan njuta av dem i datorn,
CD-spelaren, läsplattan eller på tv:n.
Vi behandlar dina värdefulla media varsamt och returnerar
självklart originalen tillsammans med det digitaliserade
materialet.
Beställ gärna fler USB-minnen eller CD/DVD-skivor på en
gång, det tjänar du på.

Vi tar emot:
Videokassetter
VHS, VHS-C, Hi-8, Video 8, Mini DV, Mini DVD
Smalfilm
Super 8, Single 8, Dubbel 8 (både ljud- och stumfilm)
Ljudband/kassetter
Alla längder, (även rullband, DAT, MiniDisc)
Vinylskivor
LP, EP, singlar och stenkakor
Diabilder 		
24x36 mm och 6x6 cm i diaramar
Negativ
Färg och svartvita 24x36 mm och 6x6 cm
Pappersbilder
Oramade, upp till A4
Fråga oss gärna om format och storlekar som ej finns med här.

Vi digitaliserar
dina gamla minnen!
Så här beställer du
Vår orderblankett finns här. Där gör du din beställning och sänder in dina bilder/
filmer/band/skivor för digitalisering. Du väljer själv fraktsätt när du sänder till oss.
Du kan också lämna in ditt material direkt till oss i Eskilstuna.
Adress och öppettider ser du här intill.

Välkommen med
dina minnen till

Leveranstid normalt är ca 10-20 arbetsdagar från den tidpunkt då vi har mottagit
din beställning. Du får alltid ett leveransbesked vid beställning.
Vi returnerar alltid ditt insända material tillsammans med dina nya USB-minnen/
CD/DVD-skivor, normalt som brev eller postpaket max 3 kg.
För större mängder insänt material – till exempel diabilder – krävs paket, där
returfrakten debiteras enligt postens taxa.
Du betalar sedan din beställning per faktura på 10 dagar netto.
Du kan också hämta din beställning hos oss och betala med kort eller Swish.

OBS! Kvaliteten på digitaliserat material
beror mycket på originalens kvalitet.
Våra datorprogram är inställda för kvalitetsförbättring, men:
• Glasade diabilder blir bättre om du putsar/dammar av dem innan du skickar in.
• Skrap och knaster på välspelade vinylskivor och brus på ljud- och videokassetter
kommer även att höras/synas på CD:n/DVD:n.
• Färgen på gamla negativ, filmer och pappersbilder kan aldrig bli som nya.
Ingen manuell retuschering ingår i normalproduktionen, men kan beställas extra.
Fråga oss om pris!

Åkerövägen 1, 633 47 Eskilstuna
Tel 070-60 25 125 • info@jlmm.se

Ring 070-60 25 125
för inlämning och hämtning
Se vår facebooksida för aktuell information:

https://www.facebook.com/euroswededigital

