Abelone Collection Brudesalong
ABELONE COLLECTION AS

Ballkjole for UTLEIE fra TIFFANY Prom art 6140

Kr. 1 500,00 inkl. mva

UTLEIE av Ballkjole i fargen KorallÂ Kjole til hÃ¸yre pÃ¥ bildet. Art. 6140
Utrolig vakkerÂ ball kjole i fargeÂ punck fra TIFFANY Prom.Â Tyll over sateng og vakre detaljerÂ og perlebroderier i
hele overdelen,Â SnÃ¸ring i ryggen for en perfekt passform, glidelÃ¥s nederst.Â Utrolig nydelig kjole som passer til
skoleball og andre ball. Fargen er som pÃ¥ bildet til hÃ¸yre. "Korall"
Str 40Â Â (Men p.g.a. snÃ¸reryggen kan denne snÃ¸res opp og ned nesten en hel stÃ¸rrelse)

PÃ¥ lager - Â KUN 1 stk str 40
Om du Ã¸nsker Ã¥ kjÃ¸pe denne kan du det fÃ¸r vi rekker Ã¥ leie den ut VÃ¦r da snar.
KJÃ˜P Kr 3900,Leiepris kr 1500,-Â inkludert rens. Sendes eller hentes hos oss. Depositum kr 2000,- (betales tilbake nÃ¥rÂ
kjolen leveres/sendes tilbake til oss like hel)
LeieÂ og depositum mÃ¥ Ballkjole betales ved bestilling da vi mÃ¥ ha full oversikt pÃ¥ utleiedatoene.
HUSK: Oppgi i meldingsfeltet ved bestilling om bruksdato pÃ¥ Ballkjole. Samt om den skal hentes eller
sendes
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Henting hos oss:Â Ballkjole hentes ons-tors fÃ¸r bruksdato og leveres igjen mandag etter bruksdato
Sending: Ballkjole sendes i god tid fÃ¸r bruk ( ca 1 uke) og returnerers til oss mandag etter bruksdato.
Â Depositum pÃ¥ kr 2.000,-Â refunderes til kortet som ble brukt ved betaling i nettbutikken nÃ¥rÂ ballkjole
kommer i retur til oss.
Er noe uklart eller lurer du pÃ¥ noe ta kontakt. post@abelone.no eller tlf: 456 00 746.
Â

Tiffany Prom is enjoying its most successful year ever! The Debi Award Winning collection became sponsors
of Miss England in late 2009 and is now up for â€œBest Occasionwear Collectionâ€• at the March BBEH
2010.
Check out www.tiffanyprom.co.uk to view our bright and electrifying styles
LeverandÃ¸rinformasjon
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