
Táskajavítás árak  
Nietsch-Hajmási Cipészműhely 1910

Cipzár és kocsi
Kocsi csere (cipzár húzó)
kabát (bontás nélkül) 800 Ft
speciális 1000 Ft
táska, lábbeli, pénztárca 1200 Ft

Lábbeli cipzár csere
fél- bokacipő 1800 Ft / db
magas-szárú cipő, bakancs 2500 Ft / db
csizma 3200 Ft / db
lovagló- és néptáncos csizma 3500 Ft / db
motoros csizma 3900 Ft / db

Táska cipzár csere
táskazseb, kistáska, kézitáska 2000 – 2500 Ft
válltáska, ridikül 3500 – 4000 Ft
hátizsák, utazótáska 4000 – 5500 Ft
bőrkabát 6000 Ft
speciális bőrkabát 7000 Ft

cipzár beépítés csizmába 3500 Ft / db
cipzár beépítés táskába 3500 Ft-tól

Apróságok
szegecs, nitt, ringli, patent,
kapocs és más apró
fémkellékek, kiegészítők 100 – 400 Ft / db

Csat és zár
csat csere (műanyag és fém) 900 Ft-tól
karabiner csere 1200 Ft-tól
tukzár csere 1200 Ft-tól
mágneszár csere 1500 Ft
'kiszakadt mágneszár' bőrfolttal 2500 Ft

Táskapánt (bőr)
fültő, pánttartó bőrözés / csere 900 – 1500 Ft
pántcsere gurtniból 1900 Ft / m
táskalánc 2400 Ft / m
táskapánt bélelése 2900 Ft / m
kész pánt csere 3900 Ft / m
egyedi táskapánt készítés 4900 Ft / m
hengerfül csere 4900 – 5900 Ft
hengerfül csere (egyedi gyártott) 6900 Ft

Aktatáska
aktatáska fogó fémszerelék 1500 Ft / db



aktatáska zárcsere 4000 – 7000 Ft
aktatáska fogó bőrözés 5000 Ft
aktatáska fogó csere 6000 Ft

Nadrágszíj árak  
Nietsch-Hajmási Cipészműhely 1910

Nadrágszíj és övcsat
övlyukasztás ingyenes
bujtató & csatlék készítés 500 Ft / db
nadrágszíj rövidítés, levágás 500 – 900 Ft
övcsat csere nadrágszíjon 1900 – 2400 Ft
öv körbetűzés (~varrás) 2500 Ft
szíj csere + hozott csat 4500 – 5500 Ft

100% marhabőr ÖV egyedi méretre készítés
25/30 mm nadrágszíj készítés 5900 Ft
35/40 mm nadrágszíj készítés 6900 Ft
/fekete, sötétkék, sötétbarna, barna, drapp, bézs, fehér/

Ruhajavítás árak  
Nietsch-Hajmási Cipészműhely 1910

Kabát, farmer, ruha
kocsi csere 800 Ft-tól
kocsi csere  tűzéssel 1200 Ft-tól
stoppolás (lyuk, szakadás) 1200 – 1500 / db
zseb csere 1800 Ft
lovagló folt (comb-fenék folt) 2500 Ft

Cipzár csere
farmer, szoknya 1900 Ft
pulóver, mellény 2900 Ft

kabát, dzseki (65 cm-ig) 3900 Ft
65 cm felett: 10 cm-ként +1000 Ft
vízálló, 2-kocsis, alpakka, arany, spec. +1000 Ft
(lásd cipzár csere)

Érvényes 2018. májustól

 Javítási feltételek rövid kivonata
 - A termékeket maximum 180 napig őrizzük meg, ezután 100 Ft / nap tárolási díjat számítunk fel.
 - Minden javításra 3 hónap garanciát adunk.
 - Előfordulnak javítások, amire nem vállalunk garanciát, ezt előre jelezzük. Azt is, ha tartósan nem 
javítható a termék.
 - Egyes, speciális és egyedi esetekben eltérhetünk az árjegyzéktől.
 - A vállalási papír bemutatása nélkül semmilyen felelősséget nem vállalunk termékéért.


