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Köszönjük szépen, hogy érdeklődsz bérelhető dekorációs kellékeinkkel
kapcsolatban.

Gondolotuk, ha kellékeket szeretnél bérelni, mert az esküvőd, családi bulid,
rendezvényed dekorációjához csak az hiányzik, ahhoz hogy minden tökéletes
legyen, akkor itt a lehetőség. Tőlünk kibérelheted a kellékeket hozzá, mi
biztosítunk hozzá minden kelléket és Te alkothatsz amit csak szeretnél.

Az évek során nagyon sok szuper kellékünk lett, így bízunk benne, hogy
megtalálod a letölthető katalógusunkban amit keresel, folyamatosan bővitjük,
így ha valamit nem találsz benne, írj Nekünk és megnézzük van-e.

Tudom, most nagyon sok kérdésed van a kellékbérléssel kapcsolatban. A
legfontosabbakat itt is összefoglaljuk. Természetesen a dekorációban is tudunk
segíteni, hiszen nekünk ez a fő profilunk. Ha szeretnéd, hogy mi készítsük el a
dekorációt, akkor ebben is nagyin szívesen segítünk.

Kiss Brigi
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hatszög alakú boldogságkapu, aranyra lefújt fém váz
kör alakú arany boldogságkapu
aranyszinű, négyzet alakú boldogságkapu
ombre rózsaszín selyemvirág virágfal (2x2méter)
táblatartók
welcome tábla, akár táblatartóval együtt is
ülésrend tábla
egyéb fa táblák feliratokkal (vendégkönyv, szertartás tábla,
útbaigazító nyilak)
üveggömb vázák és egyéb üveg vázák
selyemvirágok, mécsestartók, elemes led fények
instax mini 9 bérlés

A lista folyamatosan bővül, és itt minden hasznos információt megtalálsz
a kellékekről. Nézzük a listát, hogy miket is tudsz bérelni:
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Bérelhető kellékek



Gyakori kérdések
Mikor adjam le a rendelést?

Hogyan működik? 

Megnézhetem személyesen a kelléket?

Hogyan jut el hozzám a kellék?

Mikor fizetek?

Azt javasoljuk, hogy minél előbb, hogy szabad legyen a kellék, de
legkésőbb egy héttel azelőtt, hogy szeretnéd használni.

Kiválasztod a kelléket, amit szeretnél bérelni, felveszed velünk a
kapcsolatot, mindent megbeszélünk, és utána a megbeszélt időpontban a
Tiéd bérlésre a kellék csütörtöktől hétfőig.

Igen, van rá lehetőség, ha ezt szeretnéd kérlek vedd fel Velünk a
kapcsolatot és egyeztetünk egy időpontot.

A kellék bérleti díja azt tartalmazza, hogy Te jössz el érte személyesen és
Te is hozod vissza. Tudunk szállitásban is segíteni, erre egyedi árat adunk.

Ahhoz, hogy a kellék biztosan a Tiéd legyen a kiválasztott hétvégén 50%
előleget kérünk a bérleti díjból.
Amikor átveszed kérünk kauciót is (ez a bérleti díj háromszorosa) és
hétfőn mikor visszahozod akkor rendezzük az anyagiakat.
Ha minden rendben van, akkor visszaadjuk a teljes kauciót, és Te
kifizeted a bérleti díj fennmaradó 50%-át.
Sérülés vagy hiány esetén, a kaucióból kerül levonásra részlegesen vagy
teljesen, a sérülés mértékétől függően.
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ELÉRHETŐSÉGEINK

NYITVATRATÁS

Hétfő-Péntek: 9-18 óra
Szombat: 9-13 óra

SOCIAL MEDIA

WEBOLDAL
www.breevirag.hu

Facebook: bree.viragdekoracio
Instagram: bree_virag
Pinterest: Bree virág
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Nézd meg a bérelhető kellékeket és
ha valami tetszik, akkor keress Minket
elérhetőségeinken.

LÉPJ KAPCSOLATBA VELÜNK!

Felvesszük Veled a kapcsolatot,
megbeszéljük online vagy
személyesen mit szeretnétek bérelni,
szabad-e még arra a dátumra, stb. 

ELSŐ LÉPÉSEK

Ha megbeszéltünk mindent, akkor
szerződünk és 50% előleget kérünk
mellé számla ellenében.

SZERZŐDÉS

Az előre megbeszélt időpontban
eljöttök a bérelt kellékekért, és
mindent összekészítve átvesztek,
rendezzük a kauciót és utána már a
Tiétek is a hétvégére a bérelt termék.

A NAGY NAP ELŐTT

Hogyan
dolgozunk?

KAPCSOLAT

+36707799700
hello@breevirag.hu

Virágüzletünk: 1118. Budapest,
Rétköz utca 7. Eleven center
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Visszahozzátok a kellékeket, és
rendezünk minden költséget is.

A NAGY NAP UTÁN



Nézzük a bérelhető
kellékeket!
Kör alakú boldogságkapu
Arany színűre lefújt fém körkapu, ami szétszerelhető és
önmagában megáll.
Ár : 45.000 Ft
Mérete: 200 cm

Négyzet alakú boldogságkapu
Arany színűre lefújt fém szögletes kapu, ami
szétszerelhető és önmagában megáll.
Ár : 45.000 Ft
Mérete: 200x200 cm

Hatszög alakú boldogságkapu
Arany színűre lefújt fém hatszögkapu, ami szétszerelhető
és önmagában megáll.
Ár : 55.000 Ft
Mérete: 220 cm
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Festőállvány táblatartó
Arany színűre lefújt fém állvány, összecsukható, amire
rögzithető egy tábla (50x70cm, 70x90cm)
Ár : 7.900 Ft
Mérete: 150cm magas, alul 45cm, felül 30 cm.

Háromszög táblatartó
Arany színűre lefújt fém állvány, nem összecsukható,
amire rögzithető egy tábla (50x70cm, 70x90cm)
Ár : 7.900 Ft
Mérete: 160cm magas, alul 40cm

Karikák
Arany színűre lefújt fém karikák, nem szétszedhető.
Ár : 3.900 Ft/db
Méretei: 50cm, 70cm, 90 cm
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Fa festőállvány táblatartó
Natúr fa festőállvány, összecsukható, amire rögzithető egy
tábla (50x70cm, 70x90cm)
Ár: 6.900 Ft
Mérete: 150cm magas
További fa kellékeinkről (karika, kapu, stb) érdeklődj
elérhetőségeinken.



"Köszöntünk az esküvőn!" tábla
Fa tábla, rajta fehérrel kézzel írva felirat: "Köszöntünk az
esküvőnkön! Köszönjük, hogy itt vagy és Velünk ünnepelsz"
Ár : 6.900 Ft
Mérete: 40x50cm

Ülésrend tábla
Fa tábla, rajta fehérrel kézzel írva felirat: "Keresd meg a
helyed"
A táblához adunk madzagot és kis csipeszt is az ülésrend
rögzÍtéséhez.
Ár : 6.900 Ft
Mérete: 60x90cm

Vendégkönyv tábla
Fa tábla, rajta fehérrel kézzel írva felirat: "Vendégkönyv.
Fotózz, ragassz, üzenj Nekünk"
Ár : 4.900 Ft
Mérete: 30x20cm
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Deszertpult tábla
Fa tábla, rajta fehérrel kézzel írva felirat: "Desszertpult"
Ár : 4.900 Ft
Mérete: 20x30cm



Teljesen megértjük, hogy van aki szeretné magának elkészíteni a dekorációt az esküvőre,
rendezvényre vagy egy családi eseményre, barátnő szülinapjára vagy lánybúcsúra, stb.
Hiszen ha van elég kreativitásod, lelkesedésed és időd akkor itt a lehetőség. Tőlünk
kibéreled az alappilléreket a dekorációhoz és utána már úgy használod őket a dekoráció
elkészítéséhez ahogy csak szeretnéd. Igazán kreatív lehetőség, és biztosan nagyon
szuper élmény lesz, hogy Te készíted el a dekorációkat a mi kellékeinkkel.

A lényeg, hogy bárhogy felhasználhatod a kellékeinket, a krativitásodra van bízva
minden, hát nem nagyszerű? Mi csak annyit kérünk Tőled, hogy vigyázz a kellékekre, és
sérülésmentesen hozd vissza Nekünk. Igazán költséghatékony megoldás, nem kell
minden kellékeket, apróságot megvenni és utána eladni, hanem kibérelve Tőlünk csak
erre az egy eseményre használva alkothatsz.

Egyéb fontos információ
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Kiss Brigi

A virágok ünneppé varázsolják életed
legfontosabb eseményét.

Bízunk benne, hogy Mi lehetünk akik ezt az
álmot megvalósítják Nektek!

Ha tetszett amit itt olvastál, szeretnél Velünk kapcsolatba lépni, akkor ennek
nagyon örülünk.

Nagyon szépen köszönjük, hogy érdeklődsz kellékbérlés szolgáltatásunkról.

Reméljük hamarosan személyesen is találkozhatunk!

Kezdjük el!

hello@breevirag.hu
+36707799700

www.breevirag.hu
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