Informativni cenik popravil oblačil
1. POPRAVILO DOLŽINE

Neto cena brez ddv (v €)

Plašč (razporek)

25,00

Suknjič (razporek)

25,00

Hače - delovne

5,00

Hlače - strojno robljenje - jeans

7,00

Hlače – original robljenje - jeans

8,00

Hlače - ročno robljenje

8,00

Hlače - ročno robljenje s trakom

8,50

Hlače - s trakom + zavihek

8,50

Hlače - ž. z razporkom - ročno

8,50

Rokavi - delovna halja

5,00

Rokavi z zapestniki (razporek)

8,50

Rokavi pri bundi brez zapestnikov

15,00

Rokavi pri bundi z zapestniki

17,00

Rokavi pri jakni brez razporka

14,00

Rokavi pri jakni z razporkom

17,00

Krilo ali ženska obleka - str. do 3 gube

8,50

Krilo ali ženska obleka - roč. do 3 gube

12,00

Če so oblačila podložena, se cena poviša za 1,00 EUR

MENJAVA ZADRG

Neto cena brez ddv (v €)

Hlače - ženske klasične

8,50

Hlače - moške klasične

12,00

Hlače - jeans

13,00

Krilo (skrita zadrga)

9,00

Vetrovka - brez zadrge

15,00

Bunda - brez zadrge

18,00

Pri puhovki se cena poveča za 50 % od osnovne
(neto) cene.

MENJAVA ŽEPOV

Neto cena brez ddv (v €)

Hlače - moške klasične (1 žep)

15,00

Suknjič (1 žep)

10,00

Plašč (1 žep)

10,00

OŽANJE - ŠIRJENJE OBLAČIL

Neto cena brez ddv (v €)

Hlače - zunanji ali notranji šiv

8,00

Hlače - zunanji in notranji šiv po dolžini

16,00

Hlače - zadnji šiv v pasu

8,00

Krilo brez podlage (pas, širina)

13,00

Krilo s podlogo (pas, širina)

16,00

Ožanje jakne v ramenih in str. šivih 3 ure

35,00

Pri širjenju, kjer je potrebno dodajati dodatni material, se
cena poveča za 50 % od osnovne (netto) cene.

MENJAVA PODLOGE

Neto cena brez ddv (v €)

Suknjič (2 žepa)

40,00

Plašč (1 žep)

45,00

Ženska jakna

36,00

Krilo (všita v gubo ali prosto pad.)

15,00

Šivanje gumba in spenca (1 kom) 1 €.
Storitve, ki niso navedene, se računajo po režijski uri 19,00 €.
Informativne cene ne vključujejo DDV.
Priporočen cenik za popravila tekstilnih oblačil je bil
sprejet na UO OZS Sekcije tekstilcev pri OZS.

