Splošni pogoji poslovanja pri izposoji/nakupu oblek
Pomerjanje in rezervacija obleke
Za pomerjanje in izbiranje (nakup ali najem) poročne in svečane ženske ali moške obleke priporočamo
naročanje in rezervacijo osebnega termina obiska. Za ostale nakupe ali svetovanje rezervacija termina ni
potrebna. Za rezervacije terminov ali dodatne informacije smo vam na voljo na vseh naših kontaktnih
naslovih, ki so objavljeni na spletni strani www.poroka.com ali www.mod-art.si.
Pomerjanje oblek in svetovanje pri tem je v primeru rezervacije obleke brezplačno, sicer je strošek te storitve
10 evrov. V primeru naknadne odločitve za obleko se vplačani strošek upošteva kot del plačila najema ali
nakupa obleke. Trajanje pomerjanja in število pomerjenih oblek ni omejeno.
Rezervacija poročne obleke za najem je potrjena s plačilom are v znesku 150 evrov (za obleke s ceno
najema do 600 evrov) oziroma 200 evrov (za obleke s ceno najema nad 600 evrov), za rezervacijo najema
svečane obleke pa ara znaša 75 evrov. Preostanek do celotne cene izposoje naročnik/naročnica izposoje
plača ob prevzemu obleke. Ara za obleko ni vračljiva ali zamenljiva oziroma vnovčljiva za plačilo drugih
storitev ali izdelkov.
V ceno izposoje so poleg najema obleke vključeni stroški vseh pomerjanj, svetovanja, prilagajanja in
čiščenja poročne obleke ter šal po izbiri.

Prevzem in nošenje obleke
Mod Art d.o.o. se obveže, da bo izbrana obleka (in pripadajoči dodatki) v dogovorjenem roku pripravljena za
prevzem. Prevzem obleke je praviloma ob drugem (šiviljskem) pomerjanju. Najkasneje ob prevzemu obleke
se poravna tudi znesek izposoje.
Dodatni posegi v obleko (likanje, šivanje, popravki, ki puščajo na obleki sledi…) v času izposoje niso
potrebni in dovoljeni.
Da bi se izognili nenamernemu poškodovanju, je z izposojeno obleko in dodatki je potrebno ravnati skrbno in
primerno pazljivo. V primeru poškodb (npr. raztrganine ali druge fizične poškodbe, neodstranljivi madeži)
nosi stroške nastale škode naročnica/naročnik izposoje.

Vračilo izposojene obleke
Vračilo obleke in izposojenih dodatkov je prvi delovni dan po poroki do 11. ure ali po predhodnem dogovoru
(pred ali ob prevzemu obleke). Za vsak dan zamude se zaračunava 20% vrednosti izposoje.
Ob vračilu zelo zamazane obleke se zaračunavajo stroški dodatnega čiščenja, v primeru poškodb na obleki
pa tudi šiviljski popravki raztrganin oziroma nastale škode.

Ob prevzemu poročne obleke (v izposojo) vam želimo povedati še…
Prevzeli ste vašo izbrano poročno obleko, ki smo jo za vas skrbno pripravili. Želimo vam, da bi v njej preživeli
nepozabno lep poročni dan.
Prosimo vas, da z obleko skrbno ravnate, skladno z našimi navodili, da bi se izognili nenamernemu
poškodovanju. Tako kot vi, želijo za vami v njej zablesteti in uživati tudi druge neveste. Hvaležni smo vam
tudi v njihovem imenu.
Veseli smo, da smo lahko del vašega poročnega slavja. Zahvaljujemo se vam za zaupanje in vam želimo
lepo praznovanje.

