
Prislista - hyra av NY teknik 

 

Denna prisplan gäller den nyinskaffade tekniken på FilmCentrum Syd. Villkoren för att hyra 

övrig teknik – för projekt som inte får FC Syds produktionsstöd - kommer att läggas upp inom 

kort (tills dess kan ni kontakta Johan Simonsson för aktuell prislista). 

 

Nya teknik-kit som hyrs ut: 

 

1. SONY PXW-FS7 inkl. 2 st. Grundobjektiv (FE 28-135 mm + vidvinkel- eller 

teleobjektiv) / Stativ / Väska / Minneskort 

2. SONY A7S inkl. 2 st. Grundobjektiv (FE 24-70 mm + teleobjektiv eller extra 

ljusstarkt) / Stativ eller Axelrigg / Väska / Minneskort 

3. Hårddiskinspelare Atomos Shogun inkl. 2 st. SSD-diskar / Kablage 

4. Objektiv (extra objektiv till FC Syds kamerakit eller vid hyra av enbart objektiv) 

 

 

Hyresnivåer: 

 

1. Medlem som sökt och beviljats stöd av FC Syd till sin produktion 

2. Medlem som INTE sökt och fått stöd av FC Syd till sin produktion 

3. Extern filmare/filmbolag (ej medlem) som vill hyra teknik 

 

 

Medlem som beviljats stöd: 

 

      1.   Stort kamerakit / FS7 – 300 kr / dag ex. moms ( 1200 kr / vecka) 

      2.   Litet kamerakit / A7S – 250 kr / dag ex. moms (1000 kr / vecka) 

      3.   Atomos Shogun monitor/recorder – 150 kr / dag ex. moms ( 600 kr / vecka) 

            Om den hyrs ut tillsammans med ett kamerakit kostar den 75 kr /dag (300 kr / vecka) 

4. Extra objektiv – 50 kr/dag ex moms (200 kr / vecka) 

 

 

Medlem UTAN stöd: 

 

1. Stort kamerakit / FS7 – 600 kr / dag ex. moms ( 2400 kr / vecka) 

2. Litet kamerakit / A7S – 500 kr / dag ex. moms (2000 kr / vecka) 

3. Atomos Shogun monitor/recorder – 300 kr / dag ex. moms (1200 kr / vecka) 

Om den hyrs ut tillsammans med ett kamera kit kostar den 150 kr /dag 

(600 kr / vecka) 

4. Extra objektiv – 100 kr/dag ex. moms (400 kr / vecka) 

 

 

För icke-medlemmar utan stöd (externa filmare / filmbolag) med kommersiella projekt: 

 

1. Stort kamerakit / FS7 – 1800 kr/dag ex. moms 

2. Litet kamerakit / A7S – 1200 kr / dag ex. moms  

3. Atomos Shogun monitor / recorder – 800 kr / dag ex. moms 

4. Objektiv – 400 kr / dag ex. Moms (gäller ej Sony FE 28-135) 


