
SERWIS POGWARANCYJNY  
CENNIK  

USŁUGA KOSZT
naprawa zerwanego łańcuszka (złoto plater 585) 

40 cm 
45 cm 
50 cm 
55 cm

gładki łańcuszek 40 zł/ kulkowy 80 zł 
gładki łańcuszek 45 zł/ kulkowy 90 zł 
gładki łańcuszek 50 zł/ kulkowy 100 zł 
gładki łańcuszek 55 zł/ kulkowy 110 zł

naprawa zerwanego łańcuszka (srebro pr. 925) 
40 cm 
45 cm 
50 cm 
55 cm

gładki łańcuszek 40 zł/ kulkowy 80 zł 
gładki łańcuszek 45 zł/ kulkowy 90 zł 
gładki łańcuszek 50 zł/ kulkowy 100 zł 
gładki łańcuszek 55 zł/ kulkowy 110 zł

naprawa naszyjników z kolekcji CANDY Połączenie zerwanego naszyjnika poprzez dodanie 
kamienia (opłata zależna od kamienia): od 10 zł

naprawa jedwabnego naszyjnika 40 zł – 100 zł 
Cena naprawy zależna od modelu 
naszyjnika.

naprawa naszyjnika - dołożenie zgubionego 
kamienia 

Cena zależna od kamienia oraz jego dostępności.

Wymiana sznurka w bransoletce brazylka 10 zł

Wymiana jedwabnego sznurka w bransoletce 20 zł

Wymina sznurka w bransoletce dobra karma 20 zł

wyminaa sznurka w bransoletkach Moya 20-30 zł

naprawa bransoletki z zapięciem złoto plater 585 - 
naprawa zapięcia

• Karabińczyk 10 zł 
• Metka 5 zł 
• Metka + przedłużka 15 zł 
• karabińczyk, metka z przedłużką - 25 zł

naprawa bransoletki z zapięciem złoto plater 585 - 
przerwana bransoletka

od 30 zł, dodatkowo cena za dołożenie kamienia, 
jeśli brakuje 

USŁUGA



naprawa bransoletki z zapięciem srebro 925 - 
naprawa zapięcia 

• Karabińczyk 5 zł 
• Metka 5 zł 
• Metka + przedłużka 10 zł 
• karabińczyk, metka z przedłużką - 20 zł

naprawa bransoletki z zapięciem srebro 925 - 
przerwana bransoletka

od 30 zł, dodatkowo cena za dołożenie kamienia, 
jeśli brakuje 

Powiększenie/pomniejszenie bransoletki na 
zapięcie 

30-50 zł jeśli była używana (przewleczenie oraz 
dołożenie elementów), bezpłatnie jeśli nie była 
używana

Pęknięcie gumki w bransoletce (lub rozciągnięcie) od 20 zł + cena za dołożenie kamienia, jeśli 
brakuje 

Pomniejszenie/powiększenie bransoletki na 
gumkę

20-30 zł jeśli była używana (przewleczenie oraz 
dołożenie elementów), bezpłatnie jeśli nie była 
używana

Wymiana wykończenia ze srebra 925 na złoto 
plater 585

od 55 zł (przewleczenie oraz złote zapięcie z metką 
i przedłużką) + dodatkowa cena za inne, złote 
elementy, w zależności od ilości, np. kulki

Naprawa pierścionka na gumkę 10 – 50 zł.  
cena zależna od stanu elementów oraz od ilości 
dołożonych elementów

Pomniejszenie/ zwiększenie pierścionka na gumkę 0 zł jeśli minęło 14 dni od daty zakupu i produkt 
jest nieużywany 
10 zł - jeśli produkt jest używany - pomniejszenie  
15 zł - jeśli produkt jest używany - powiększenie

Naprawa pierścionka obrączkowego Cena zależna od uszkodzenia - kontakt z 
pracownią 

Zamiana z bigla srebrnego na sztyft srebrny/ bigla 
Złoto Plater 585 na sztyft złoto plater 585

20 zł za parę

Zamiana ze srebrnego sztyftu na złoto plater 585 30 zł za parę

Zamiana z bigla/sztyftu na wykończenie z 
łańcuszkiem ze złota plater 585

40 zł za parę

Naprawa kolczyka ze złota plater 585 Indywidualna wycena w zależności od tego, co 
należy wymienić 

KOSZTUSŁUGA



Informujemy:  
• cennik ma charakter orientacyjny 
• wycena naprawy może ulec zmianie, o czym poinformujemy 
• inne naprawy, które nie zostały wyszczególnione w cenniku, 

wyceniamy indywidualnie 
• serwis pogwarancyjny nie posiada dodatkowej gwarancji, jednak 

zawsze prosimy o kontakt w sprawie naprawy: info@lamimi.pl

Dorobienie jednego kolczyka z kamieniem 50 % wartości pary kolczyków

Czyszczenie biżuterii 20 zł

Rozplątanie łańcuszka 30 zł

KOSZTUSŁUGA


