Služby obce Poproč s. r. o., r. s. p.
Oľšavská 24, 044 24 Poproč
IČO: 53 304 870
DIČ: 2121340419
IČ DPH: SK2121340419

CENNÍK ZA OPRAVY ODEVOV – KRAJČÍRSKA DIELŇA
Odev / Popis opravy

Cena v €
(vrátane 10% DPH)

Sukňa
skrátenie/predĺženie strojom, bez podšívky
skrátenie/predĺženie ručne, bez podšívky
skrátenie ručne, s podšívkou
výmena zipsu (krytý)
výmena zipsu (norm.)
našitie novej podšívky
oprava pása (celý pás dole)
skrátenie zhora, celý pás nový, nový zips
zúženie - boky po celej dĺžke, nanovo obnitkované
rozpustenie - boky po celej dĺžke
Nohavice
skrátenie strojom
skrátenie ručne (dámske)
skrátenie ručne s chránitkom
skrátenie so zipsom
zúženie od kolena, nanovo podšité
zúženie po celej dĺžke nohy, bez obnitkovania
zúženie po celej dĺžke nohy, s obnitkovaním + nanovo podšité
rozpustenie v páse (klin)
výmena zipsu
skrátenie sedu (celý pás nanovo našitý)
oblekové zúženie, rozpustenie v páse
výmena celej vreckoviny
skrátenie detské
Tepláky
skrátenie do gumy
skrátenie rovno 2IHL
zúženie len nohy
zúženie celé nohy, dole patent
výmena novej gumy
Vetrovka
výmena zipsu
výmena zipsu + nové patenty
výmena zipsu - detská + nové patenty, suché zipsy
výmena bežca - malý

od 5,50
7,50
10,00
6,00
5,50
11,00
11,00
12,00
8,00
6,00
3,00
5,50
6,50
od 7,00
5,50
4,00
7,00
10,00
4,50
11,00
5,00
15,00
2,00
3,00
3,00
3,00
5,00
5,00
11,00
13,00
6,00
2,00

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 49980/V
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IČO: 53 304 870
DIČ: 2121340419
IČ DPH: SK2121340419

Odev / Popis opravy
Vetrovka
výmena bežca - veľký
výmena goliera (celý nový)
skrátenie rukávov do gumy
skrátenie rukávov - manžeta
zúženie s podšívkou (celá, aj s rukávmi)
rukávy do gumy + nová guma
plátanie dier podľa veľkosti
Mikina
skrátenie s patentom
výmena zipsu
skrátenie owerlovkou
skrátenie rukávov owerlovkou
skrátenie rukávov do patentu
Košeľa
skrátenie rukávov, manžeta
skrátenie rukávov bez manžety
zúženie s obnitkovaním
skrátenie
otočenie goliera
zúženie v ramenách a prieramky (rukávy von)
Tričko
skrátenie
skrátenie rukávov
zúženie
priekrčník olemovať
výmena patentu v priekrčníku + patent
Sako
zúženie/rozpustenie s podšívkou
zúženie/rozpustenie bez podšívky
skrátenie rukávov s podšívkou
skrátenie rukávov bez podšívky
zúženie v ramenách
skrátenie, s podšívkou
skrátenie, bez podšívky
výmena celej podšívky

Cena v €
(vrátane 10% DPH)
2,50
od 15,00
7,00
8,00
od 10,00
4,00
od 5,00
3,50
7,00
3,50
4,00
5,00
6,00
4,00
4,00
3,00
6,00
od 10,00
3,00
2,00
3,00
4,00
6,00
12,00
8,00
6,00
3,00
15,00
11,00
6,00
od 40,00
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Cena v €
(vrátane 10% DPH)

Odev / Popis opravy
Spoločenské šaty
skrátenie owerlovkou bez podšitia
skrátenie owerlovkou s podšitím (záleží na šírke šiat)
výmena zipsu (krytý)
rozpustenie/zúženie (podľa obtiažnosti)
nové ramienka
skrátenie ramienka
úpletové skrátenie owerlovkou
Kabát
skrátenie s podšívkou strojom
skrátenie s podšívkou ručne
skrátenie rukávov s podšívkou
skrátenie rukávov bez podšívky
zúženie ramien (celé rukávy dole)
zúženie s podšívkou
zúženie bez podšívky
Rifle
skrátenie obyčajne
skrátenie originál bez strihania
skrátenie originál s obnitkovaním
zúženie v páse
rozpustenie v páse (klin)
plátanie dier podľa veľkosti
Bytové doplnky
šitie záclon, závesov a pod.
Expresné šitie
do 1 hodiny
do 24 hod.
Iné úpravy
podľa dohody

10,00
od 12,00
10,00
od 10,00
6,00
3,00
4,00
10,00
12,00
8,00
6,00
od 15,00
20,00
15,00
3,50
3,50
3,50
6,00
10,00
od 2,50
1,20 bm
+ 100% z ceny
+ 50% z ceny
podľa dohody

Služby sociálneho podniku pre podnikateľské subjekty sa poskytujú s 20% DPH.
V Poproči, dňa 01.07.2021

Ing. Iveta Komorová Hiľovská
konateľ spoločnosti, v.r.
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