CENÍK - PRIZE LIST
Naše minimální cena za tetování je
1500Kč, vztahuje se na menší designy,
které nevyždadují tvrobu originálního
návrhu tatérem, jsou zpracovány
jednoduše, například pouze v linkách,
a jejich příprava a realizace netrvá déle
než hodinu.
Celková cena tetování zahrnuje náklady
na použitý materiál, tvorbu designu a
čaš reálně strávený jeho realizací, tedy
tetováním jako takovým. Hodinová sazba
za tvorbu designu tetování je 500Kč,
orientační hodinová sazba za realizaci
tetování je 2000Kč.
Na odhad celkové ceny se prosím
ptejte při stanovení termínu tetování na
konzultaci s vaším tatérem.

ZÁLOHA

PRICE:
The basic price for tattoo is 1500Kč, this
price is valid for smaller motives with no
need to prepare original design by our
tattoo artist, easy to do as just in lines
for example and their preparation and
realization would not take longer than an
hour.
Final price include material cost,
preparation of the design and the time
spend with realization of the tattoo. Hour
rate for design preparation is 500Kč,
indicative our rate for tattooing is 2000Kč.
Please ask your tattoo artist or our
reception for the estimate price on you
consultation.

DEPOSIT

Na každý termín tetování by měla být
složena záloha, kterou odečítáme od
jeho celkové ceny. V případě náročností
tetování do tří hodin, prosíme o zálohu
1000Kč, pokud motiv vyžaduje sezení
delší nebo více termínu, záloha jsou
2000Kč, a je vždy odečtena až od ceny
posleního sezení.

Every tattoo session should be reserved
with deposit, which is reduced from the
final price of the tattoo and from the
last session planed. If the session booked
lasts 3 hours or less, we would ask you
for 1000Kč deposit, if the tattoo session is
longer or more of them are needed, we
would ask you for 2000Kč deposit.

Pokud k realizaci tetování nedojde,
záloha je po předložení vizitky s termínem
tetování, razítkem a podpisem vratná
v plné výši. Záloha propadá pouze
v případě nedostavení se na termín
bez včastné telefonické nebo osobní
domluvy, a to nejpozději 24 hodin před
stanoveným termínem tetování. Ve
vyjímečných případech odečítáme
od vracené zálohy náklady na tvorbu
designu.

If the tattoo session is canceled for any
reason, the deposit is fully refundable
after giving back the signed card with
deposit stamp on it. We would keep the
deposit only if you won’t show up for the
tattoo appointment without apology
made personally or through phone on
+420733616161 at least 24 hours before
your session within our working hours. We
can reduce price for design preparation
in exceptional cases.

