Abelone Collection Brudesalong
ABELONE COLLECTION AS

Ballkjole for utleie i turkis med snÃ¸ring TIFFANY
16874

Kr. 1 600,00 inkl. mva

Ballkjole for utleie i turkisÂ med snÃ¸ring TIFFANY 16874
Utrolig nydelig kjole med vakkerÂ snÃ¸ring i ryggen. Hjerteformet utringning med markert midje med sort
bÃ¥nd og blomst.Â Lett drapertÂ i overdelen og oppdrapert skjÃ¸rt. Ryggplate fÃ¸lger med , men den kan
ogsÃ¥ brukes uten. SnÃ¸ringen gjÃ¸r at denne kan snÃ¸res opp og nedÂ nesten en hel stÃ¸rrelse. Innebygd
underskjÃ¸rt somÂ gir en fin vidde, som vist pÃ¥ bilder.Â TIFFANY
Â
Alle TIFFANY Ballkjolene har innebygde underskjÃ¸rt for stor vidde. Slik at du slipper Ã¥ kjÃ¸pe underskjÃ¸rt i
tillegg :)
Â
Leie kr 1600,- KjÃ¸p kr 5900,Str: 36 Farge Turkis Â
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Str : 36 og 40 Rosa (se rosa kjole 16874Â i nettbutikken)
PÃ¥ lager - Leveringstid 0-7 Dager
KJÃ˜P kr 5900,-Â Vi kan skaffe begge fargene i Str 32-44 - Skriv inn stÃ¸rrrelse og farge samt bruks datoÂ i
meldingsfeltet heltÂ i slutten av bestillingen (etter innlagt navn o.a.) Leveringstiden varierer fraÂ 2 uker og
oppover avhenger om leverandÃ¸r har de pÃ¥ lager.

Leiepris kr 1600,-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
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
LeverandÃ¸rinformasjon
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