
 

 

 

  

Dear Client, 

Berikut kami lampirkan daftar harga beserta syarat dan ketentuan yang berlaku di Flora 

Mahar dan Seserahan. 

 
DAFTAR HARGA SESERAHAN 
 

 HARGA SATUAN 
Tray seserahan 100k/tray 
Tray perhiasan 100k 
Tray cincin rustic 75k 
Tray cincin biasa 50k 

 
 PAKET 1 Rp 1.000.000 

10 tray seserahan  
free kotak perhiasan 
free kotak cincin 
 

 PAKET 2 Rp 1.600.000 
10 tray seserahan  
1 mahar 30x30cm 
free kotak perhiasan 
free kotak cincin 
 

 PAKET 3 Rp 1.900.000 
10 tray seserahan  
1 mahar 30x40cm 
free kotak perhiasan 
free kotak cincin 
 

 PAKET LAMARAN  Rp 600.000 
5 tray seserahan 
1 bucket bunga 
free kotak cincin 

  
 
 
 
 



JADWAL BOOKING 

1. Booking minimal 1 bulan sebelum pemakaian. (pemesanan mendadak akan 

dikenakan biaya charge) 

2. Wajib membayar DP 100k (Pembatalan penyewaan DP dianggap hangus) 

3. Mengisi form booking dan menyerahkan foto ktp (sreenshot via HP juga bisa) 

4. Biaya pelunasan saat pengambilan 

 

JADWAL PENYERAHAN & PENGAMBILAN BARANG  

1. Penyerahan barang seserahan diberikan minimal h-2 minggu sebelum hari H 

2. Seserahan diambil H-2 atau H-1 sebelum acara 

3. Tidak menerima lagi barang seserahan yang kurang h-5. Saat pengantaran 

semuanya harus sudah lengkap. 

4. Pengembalin tray maksimum H+2, beserta dengan semua aksesorisnya. 

 

 

BIAYA DENDA & CATATAN LAINNYA 

 

1. Keterlambatan pengembalian dikenakan DENDA 50k/Tray/Hari 

2. Harap menjaga kotak tray tetap seperti semula, TIDAK TERGORES, TIDAK 

DITUMPUK, TIDAK DILETAKAN SESUATU YANG MENYEBABKAN TERGORES NYA 

AKRILIK. Apabila tergores/pecah atau hilang, akan dikenakan charge sesuai dengan 

kerusakan. 

3. Kami tidak bertanggung jawab atas segala kehilangan/kerusakan yang diakibatkan 

menggunakan jasa transportasi online. 

4. Penggunaan di luar kota hanya daerah Jawa Barat saja dengan ketentuan yang sama 

dengan di atas 

5. Please handle with care 

 

 

 

ALAMAT : JALAN SUBANG RAYA NO 54 ANTAPANI 
JAM KERJA WORKSHOP 
SENIN – JUMAT  : 09.00- 17.00 
SABTU   : 09.00-15.00 
  

 



MAHAR 

Dear bride to be, tidak ada harga baku untuk mahar. Karena harga disesuaikan dengan 

ukuran frame, jenis frame dan,tingkat kesulitan design mahar. Maka sebaiknya 

konsultasikan saja kepada admin flora untuk Mahar.  

 Atau bisa meng-Capture design mahar yang ada di Kataloh instagram  @FLORA_MAHAR 

dan mengirimkannya ke Admin untuk menanyakan harga mahar tersebut 

 

SYARAT DAN KETENTUAN 

1. Minimal 4 minggu sebelum hari H 

2. Pembayaran Down payment akan di berikan setelah deal pemesanan 

mahar.(Pembatalan pembuatan mahar DP dianggap hangus) 

3.  Tidak menggunakan uang asli dan logam mulia asli, Flora hanya menggunakan uang 

mainan dan REPLIKA dari logam mulia 

4. Proses pembuatan sebetulnya tidak lama kurang lebih 1-2 minggu hanya saja 

pembuatan mahar di buat sesuai list antrian.  

5. Flora tidak mengirimkan mahar keluar kota menggunakan expedisi, karena rawan 

dengan pecahnya kaca. Maka dari itu apabila pemesan masih di daerah Jawa barat dan 

Jabadeka, Flora akan mengirimkan menggunakan travel dari Bandung. 

 

 

 

 

 

 

 

With love, Flora 

 

 

 

 


