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Belsőépítészeti látványtervezés 
 

Kedves Ügyfelem! 
 

Köszönöm megkeresésed! 
 
Tervezési díj 
 
A látványtervezés díja minden esetben egyedi, projekt alapú árajánlatadással kerül meghatározásra. 
 

*a tervezési terület mérete, az épület tulajdonságai, 
*a tervezési terület belsőépítészeti stílusa, 
*a látványtervezés átfutási ideje, sürgőssége, 
*a látványtervek felbontása, 
*a rendelkezésre álló tervezési anyagok mennyisége és minősége (dwg, pdf, skicc), átadásának módja, 
*a látványtervek darabszáma, 
*a betervezendő termékek 3d modelljeinek elérhetősége (ha egy konkrétan kiválasztott termékről ingyenes jó 
minőségű 3d modell semmilyen forrásból nem áll rendelkezésemre, ez esetben a modell, vagy a modellezés 
ára külön kerül felszámításra, ezek költségét az árajánlat nem tartalmazza, ha nincsen másképp megjelölve.) 

 
*Minden projekt esetében egyedi árajánlatot adok az összes feltétel listázásával és ismertetésével, a tervezési 
tájékoztatóm alapján. Az árajánlatban szerepel a helyiségek megnevezése, mérete, a modellezési díj helyiségekre 
lebontva, valamint a látványtervek darabszáma helyiségenként, ami a tapasztalatom alapján megfelelően bemutatja a 
tervezett helyiségeket. 
 
*A tervezési területekről általában alapból annyi kép készül, amennyi a tér értelmezéséhez szükséges. A végleges 
renderek darabszáma projektfüggő, pontosan a megtervezett tereket látva kerülnek meghatározásra. 
 
*Árajánlatadáshoz az alábbi tervekre és információkra van szükségem: 

*méretezett építész tervek, alaprajz (pdf, és dwg formátumban) 
*tervezendő helyiségek listája 
*moodboard, stílus ismertetése 

*Minden projekt végén tételes összesítő listát biztosítok az elszámoláshoz. 
 
Munkamenetem 
 
*A projektek minden esetben érkezési, megbízási sorrendben kerülnek kidolgozásra. Az árajánlat elfogadása még nem 
minősül megrendelésnek, a projekteket minden esetben az előleg díjbekérő kiegyenlítésével tudom megbízásnak 
tekinteni, időpontokat csak az előleg díjbekérő kiegyenlítése után tudok garantálni. Ezek tekintetében foglalásra nem 
tudok lehetőséget biztosítani. 
*Az előleg elutalásával a munka megkezdése az előre egyeztetett dátumok és az aktuális leterheltségem szerint. 
*Kisfelbontású "előnézeti" renderképek átadása, egyeztetés, végleges nézetek fixálása. 
*Fennmaradó összeg kiszámlázása. 
*Nagyfelbontású végleges renderképek átadása. 
 
*Amennyiben folyamatos, helyiségenkénti teljesítésre (nagyfelbontású végleges renderképek átadása) van igény, 
ezesetben a tervezési díj egésze előre kerül kiszámlázásra. 
 
Fizetési kondíciók 

1. Előleg A tervezési díj 50%-a a munka megkezdése előtt, 3 napos 
átutalással 

2. Fennmaradó összeg 

Az előnézeti képek átadása után, a végleges renderek 
elkészítése előtt a tervezési díj további 50%-a, 3 napos 

átutalással 
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A szolgáltatásomról minden esetben a Megrendelő által megadott számlázási címre kisadózó egyéni vállalkozásként 
számlát állítok ki. 

Plusz szolgáltatások 

Módosítások 
 
Módosítások renderelés előtt (3 darab) tervezési díjban foglalt 

Módosítások renderelés előtt (3 darab után) 20 000 Ft / óra munkadíj 

Módosítások renderelés után 20 000 Ft / óra munkadíj 
+ plusz renderek, vagy előnézeti képek költsége 

 
A végleges látványtervek renderelésének elindítása előtt, ha van rá szükség, a tervezési díj tartalmaz 3 darab kisebb 
módosítást (pl. egy-egy szín, dekor, pár fix, nem egyedi elem módosítása). Ezekről nem készül végleges, 
nagyfelbontású render a jóváhagyásig. Ezeket a módosításokat csak a renderelés előtt van módomban eszközölni. 

A látványtervek további módosításaira is van lehetőség, renderelés előtt aktuális óradíj, renderelés után aktuális óradíj 
+ plusz renderek/előnézeti képek költsége ellenében. 

Renderek 
 
Plusz renderek (darabszámtól függően) 20 000 Ft / darab 

Alaprajz renderek 30 000 Ft / darab 

360° forgatható gömbpanoráma renderek 30 000 Ft / darab 

360° forgatható gömbpanoráma túra munkától függően megbeszélés szerint 

Előnézeti képek* darabszámtól függően megbeszélés szerint 
 
Módosítások, variációk esetén, ha nincs szükség nagyfelbontású képekre, lehetőség van előnézeti, nem 
nagyfelbontásban renderelt képeket is kérni. 
 
Egyéb modellezéssel kapcsolatos szolgáltatások 
 
Modellek ára árfolyam függően,  aktuális árak szerint (www.3dsky.org) 

Modellezés ára munkától függően megbeszélés szerint 

Kilátás, környezet építése munkától függően megbeszélés szerint 
 
Egyéb renderekkel kapcsolatos szolgáltatások 
 
Felbontás növelése felbontástól függően megbeszélés szerint 

 
Sürgős projektek kezelése 
 
Sürgős projektek esetén munkától, időtartamtól függően megbeszélés szerint 

 

Modell galéria használata 

A közös munka megkönnyítése érdekében létrehoztam egy folyamatosan bővülő galériát (Google Drive megosztással), 
amiben kategorizáltan összegyűjtöttem a meglévő 3d modelljeimet, amikben rendkívül sok, több mint 20 000 darab 
profi, fotorealisztikus modell is megtalálható, melyek használatát költségmentesen biztosítom a projektek során.
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További információk 

*A tervezési díj a terek egyszeri tervezését (modellezését és berendezését) tartalmazza. További berendezési, illetve 
színvariációk készítése megbeszélés alapján természetesen megoldható. 

*Konkrét berendezési és bútorozási tervek hiányában a tervezési díj bizonyos esetekben az elvégzendő munkától 
függően eltérhet. (pl. különlegesebb építészeti és belsőépítészeti elemek, egyéb egyedi többletmunka tényezők) 

*Tényezők, melyek bizonyos esetekben plusz költséget vonhatnak maguk után: 

*a látványtervezés átfutási ideje, sürgőssége, 
*a látványtervek felbontásának növelése, 
*a rendelkezésre álló tervezési anyagok mennyisége és minősége, átadásának módja (dwg, pdf, skicc), 
*a megrendelt képek mennyisége, 
*a betervezendő termékek 3d modelljeinek elérhetősége (ha egy konkrétan kiválasztott termékről ingyenes 3d 
modell semmilyen forrásból nem áll rendelkezésemre, ez esetben a modell, vagy a modellezés ára külön kerül 
felszámításra) 

*A látványtervek a Megrendelő által egyeztetett, méretezett alaprajzok, berendezési tervek, bútortervek alapján 
készülnek. A projekt tervezési folyamatainak egyeztetése a Megrendelő feladata. A tervdokumentáció rendelkezésemre 
bocsájtása után a tervek módosításai plusz költséget vonhatnak maguk után. 

*A feltüntetett árak Full HD (1920*1080) felbontású látványtervekre vonatkoznak. 

*A tervezési díj kilátás, környezet építését nem tartalmazza. 

*A tervezési díj nappali megvilágítású látványterveket tartalmaz. Éjszakai megvilágítású látványterveket külön díj 
ellenében tudok készíteni. 

*Az előnézeti képek leellenőrzése, azok jóváhagyása a Megrendelő felelőssége. Az előnézeti képek jóváhagyása után 
bármilyen hiánypótlásra, módosításra munkától függően megbeszélés szerint, módosítási díj ellenében van lehetőség. 

*A Megrendelő részéről a projekt több, mint 3 hétnél további szüneteltetése esetén az addig elvégzett munka teljes 
összege kiszámlázásra kerül. 

*A projektek során készült projekt fájlok, és az azokból készült látványtervek a saját szellemi termékeim. A Megrendelő 
az elkészült látványtervek felhasználási jogával rendelkezik. *A projekt fájlok kiadását nem áll módomban biztosítani. 
*A projektek befejezése után is törekszem a projekt fájlok minél további megőrzésére, viszont kötelezettséget a 
megőrzésükért nem áll módomban vállalni. 

*A tájékoztatóban feltüntetett árak a tájékoztató lejárati dátumáig, vagy visszavonásig érvényesek. 

* A szolgáltatásomról minden esetben új katás egyéni vállalkozásként számlát állítok ki. Jelenleg a katás vállalkozásokat 
érintő új szabályozások miatt a szolgáltatásomról CSAK MAGÁNSZEMÉLY RÉSZÉRE tudok számlát kiállítani. 

*A tájékoztatóban nem részletezett kérdés felmerülése esetén kérlek, egyeztess velem előzetesen. 

*Adataim: 
Kiss Zsuzsa Fanni EV. 
4002 Debrecen, Daróczi Vilmos utca 20. 
Adószám: 69217773-1-29 
Tel: +36308465320 
E-mail: k.zsuzsafanni@gmail.com 
Web: www.3dlatvanyterv.hu 

Ha a továbbiakban bármi kérdésed felmerülne a látványtervezéssel, vagy a tájékoztatóval kapcsolatban kérlek, jelezd 
felém, állok rendelkezésedre! 
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Üdvözlettel, 
Kiss Zsuzsa Fanni 

k.zsuzsafanni@gmail.com 
+36308465320 


