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LAKOSSÁGI FESTÉS SZOLGÁLTATÁS (1) (2) (3)
Trikó, Póló (rövid / hosszú)
Ing
Pulóver, mellény
Blézer
Nadrág (rövid / hosszú)
Szoknya
Ruha
Dzseki (béleletlen / bélelt)
Rövid kabát (béleletlen / bélelt)
Kabát
Sátor, függöny, sötétítőfüggöny, bútorszövet, falvédő
Egyéb

1090 Ft /db
1490 Ft / db
1190 Ft / db
1490 Ft / db
1890 Ft / db
1590 Ft / db
1890 Ft / db
1490 Ft / db
2090 Ft / db
2390 Ft / db
2990 Ft / db
2990 Ft / db
3590 Ft / db
3790 Ft / db
2290 Ft / kg
2190 Ft / kg

LAKOSSÁGI JAVÍTÁS SZOLGÁLTATÁS (1) (2) (3)
Nadrágfelhajtás
Hajtókás nadrágfelvarrás
Kézzel történő nadrágfelhajtás
Nadrágszűkítés
Lokkolás
Felvarrás (zakóujj / kabátujj)
Kabát felvarrás (egyenesen / sliccel)
Függönyvarrás
Cipzár csere (nadrág / szoknya / dzseki)
Cipzár
Dzseki cipzár
Beütés (patent / farmergomb)
Gomb
Gomblyuk kialakítás
Egyéb

590 Ft / db
690 Ft/ db
690 Ft/ db
750 Ft/ db
190 Ft/ db
690 Ft/ db
1090 Ft/ db
590 Ft/ db

790 Ft/ db
1190 Ft/ db
190 Ft / m
590 Ft/ db
190 Ft/ db
250 Ft/ db

150 Ft/ db

950 Ft/ db

150 Ft/ db
50 Ft / db
200 Ft / db
1490 Ft / óra

HÁZTÓL-HÁZIG SZÁLLÍTÁS SZOLGÁLTATÁS (1)
Békéscsaba területén (4)
20 km-es távolságig (5) (6)
40 km-es távolságig (5) (6)
40 km-es távolság felett (5) (6)

990 Ft / cím
1690 Ft / cím
3390 Ft / cím
90 Ft / km

(1)
A szolgáltatás teljes ára az áru leadásakor fizetendő.
A szolgáltatás közvetített, ezért a békéscsabai telephelyről a leadott áru elszállítása és visszaszállítása csütörtökönként történik, amennyiben megfelelő
mennyiségű áru gyűlik össze a békéscsabai telephelyen. Nem megfelelő elszállítandó áru mennyiség esetén, a vállalási idő módosulhat. Lehetőség van nem
megfelelő mennyiségű áru esetén is az elszállításra, de ez esetben különdíj kerül felszámításra, ami a szolgáltatás mindenkori árának 20 %-a.
(3)
Szennyezett textília esetén tisztítási díj kerül felszámításra.
(4)
5000 Ft feletti rendelés esetén a háztól-házig szállítás szolgáltatás Békéscsaba területén DÍJMENTES.
(5)
A szolgáltató telephelyétől számítva.
(6)
Oda-vissza úttal számítandó.
(2)

Az árlista 2015. július 22.-től érvényes. Az árak az ÁFA-t tartalmazzák.

