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ESKÜVŐI-, SZALAGAVATÓ-, ALKALMI- ÉS KOSZORÚSLÁNY RUHA JAVÍTÁSI ÁRJEGYZÉKE 

Szoknyarész 
Hosszú ruha esetén  

1 darab függőleges szakadás/kiégetés javítása rétegenként két részből szabott, hosszú ruha esetén 3 000 Ft 
1 réteg anyag cseréje eltávolíthatatlan folt (pl. gyertya, festék) miatt két részből szabott, hosszú ruha esetén 10 000 Ft 
2 darab függőleges szakadás/kiégetés javítása rétegenként két részből szabott, hosszú ruha esetén 6 000 Ft 
2 réteg anyag cseréje eltávolíthatatlan folt (pl. gyertya, festék) miatt két részből szabott, hosszú ruha esetén 20 000 Ft 
3 darab függőleges szakadás/kiégetés javítása rétegenként két részből szabott, hosszú ruha esetén 9 000 Ft 
3 réteg anyag cseréje eltávolíthatatlan folt (pl. gyertya, festék) miatt két részből szabott, hosszú ruha esetén 30 000 Ft 
4 darab függőleges szakadás/kiégetés javítása rétegenként két részből szabott, hosszú ruha esetén, 1 réteg anyag cseréjével 10 000 Ft 
4 réteg anyag cseréje eltávolíthatatlan folt (pl. gyertya, festék) miatt két részből szabott, hosszú ruha esetén 40 000 Ft 
4 darabnál több függőleges szakadás/kiégetés javítása rétegenként két részből szabott, hosszú ruha esetén, teljes szoknyacserével 50 000 Ft 
4 rétegnél több anyag cseréje eltávolíthatatlan folt (pl. gyertya, festék) miatt két részből szabott, hosszú ruha esetén, teljes 
szoknyacserével 

50 000 Ft 
 

Alja eldolgozás szakadásának javítása varrás mentén nem csipkés ruha esetén 2 000 Ft 
Függőleges szakadás/kiégetés javítása ruharész cseréjével egybeszabott, hosszú ruha esetén 25 000 Ft 
Hiányos anyagrész javítása darabonként 2 000 Ft 
Javíthatatlan, kismértékű szálhúzódás egybeszabott ruha esetén 50 000 Ft 
Javíthatatlan, kismértékű szálhúzódás két részből szabott ruha esetén 10 000 Ft 
Javíthatatlan, nagymértékű szálhúzódás egybeszabott ruha esetén Teljes vételár 
Javíthatatlan, nagymértékű szálhúzódás két részből szabott ruha esetén Teljes vételár fele 
Javítható szálhúzódás javítása 5 000 Ft 
Kis mértékben hiányos díszítés javítása 10 000 ft 
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Nagy mértékben hiányos díszítés javítása 20 000 Ft 
Rongálás Teljes vételár 
Szakadt/hiányos bordűr javítása 10 cm-nél kisebb szakaszon 5 000 Ft 
Szakadt/hiányos bordűr javítása 10 cm-nél nagyobb szakaszon 10 000 Ft 
Szoknyarész javíthatatlan sérülése Teljes vételár fele 
Teljes szoknya cseréje eltávolíthatatlan folt (pl. gyertya, festék) miatt két részből szabott, hosszú ruha esetén 50 000 Ft 
Teljes szoknya cseréje eltávolíthatatlan folt (pl. gyertya, festék) miatt egybeszabott, hosszú ruha esetén Teljes vételár 
Teljes szoknya cseréje javíthatatlan szakadás miatt (kivétel csipke) két részből szabott, hosszú ruha esetén 50 000 Ft 
Teljes szoknya cseréje javíthatatlan szakadás miatt csipkés, két részből szabott, hosszú ruha esetén Teljes vételár fele 
Teljes szoknya cseréje javíthatatlan szakadás miatt egybeszabott, hosszú ruha esetén Teljes vételár 
Vízszintes szakadás/kiégetés javítása nem csipkés, két részből szabott, hosszú ruha esetén, rétegenként 10 000 Ft 
Vízszintes szakadás/kiégetés javítása nem csipkés, két részből szabott, rövid ruha esetén Teljes vételár fele 
Vízszintes szakadás/kiégetés javítása rétegenként csipkés egybeszabott, hosszú ruha esetén Teljes vételár 
Vízszintes szakadás/kiégetés javítása ruharész cseréjével nem csipkés, egybeszabott, hosszú ruha esetén 25 000 ft 
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Rövid ruha esetén 

 

Alja eldolgozás szakadásának javítása varrás mentén nem csipkés ruha esetén 2 000 Ft 
Anyagréteg cseréje eltávolíthatatlan folt (pl. gyertya, festék) miatt két részből szabott, rövid ruha esetén Teljes vételár fele 
Függőleges szakadás/kiégetés javítása két részből szabott, rövid ruha esetén Teljes vételár fele 
Hiányos anyagrész javítása darabonként 2 000 Ft 
Javíthatatlan szálhúzódás 50 000 Ft 
Javítható szálhúzódás javítása 5 000 Ft 
Kis mértékben hiányos díszítés javítása 10 000 Ft 
Nagy mértékben hiányos díszítés javítása 20 000 Ft 
Rongálás Teljes vételár 
Szoknyarész javíthatatlan sérülése Teljes vételár fele 
Teljes szoknya cseréje eltávolíthatatlan folt (pl. gyertya, festék) miatt két részből szabott, rövid ruha esetén Teljes vételár 
Teljes szoknya cseréje eltávolíthatatlan folt (pl. gyertya, festék) miatt egybeszabott, rövid ruha esetén Teljes vételár 
Teljes szoknya cseréje javíthatatlan szakadás miatt (kivétel csipke) két részből szabott, rövid ruha esetén Teljes vételár fele 
Teljes szoknya cseréje javíthatatlan szakadás miatt csipkés, két részből szabott, rövid ruha esetén Teljes vételár fele 
Teljes szoknya cseréje javíthatatlan szakadás miatt egybeszabott, rövid ruha esetén Teljes vételár 
Vízszintes szakadás/kiégetés javítása csipkés egybeszabott, rövid ruha esetén Teljes vételár 
Vízszintes szakadás/kiégetés javítása nem csipkés, egybeszabott, rövid ruha esetén Teljes vételár 
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Felsőrész 
Brosspótlás 4 000 Ft  
Eltávolíthatatlan folt (pl. gyertya, festék) javítása egybeszabott ruha esetén Teljes vételár 
Eltávolíthatatlan folt (pl. gyertya, festék) javítása két részből szabott ruha esetén 50 000 Ft 
Felsőrész javíthatatlan sérülése Teljes vételár fele 
Kiégetés javítása egybeszabott ruha esetén Teljes vételár 
Kiégetés javítása két részből szabott, hosszú ruha esetén 50 000 Ft 
Kiégetés javítása két részből szabott, rövid ruha esetén Teljes vételár 
Kis mértékben hiányos díszítés javítása 5 000 Ft 
Masni hiány/sérülés/eltávolíthatatlan folt (pl. gyertya, festék) 5 000 Ft 
Nagy mértékben hiányos díszítés javítása 30 000 Ft 
Rongálás Teljes vételár 
Varrás menti szakadás javítása elemcserével elemenként 15 000 Ft 
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