CENÍK CYKLOSERVISU
1. balíček servisu ''STANDARD''

590 Kč

kontrola celkového stavu kola
seřízení brzd
seřízení řazení
seřízení nábojů kol
seřízení hlavového složení
centrování výpletů kol
případná výměna brzdových špalků nebo destiček
kontrola a dotažení šroubů
kontrola a případná výměna bowdenů a lanek
změření stavu řetězu a případná výměna
dohuštění kol
případná výměna baterie a nastavení cyklopočítače
*(cena nezahnuje materiál)

2. balíček servisu ''KOMPLET''

990 Kč

obsahuje balíček ''STANDARD'' + tyto služby navíc:
seřízení, vyčištění a promazání nábojů kol, případná výměna konusů
seřízení, vyčištění a promazání hlavového složení
seřízení, vyčištění a promazání středového složení
nastavení odpružené vidlice a tlumiče
vyčištění vícekolečka, přehazovačky, přesmykovače a klik
seřízení a dotažení pedálů
*(cena nezahnuje materiál)

Ceník jednotlivých servisních prací
Výměna a seřízení přehazovačky nebo přesmykače

150 Kč

Výměna a seřízení řadícího lanka, bowdenů

190 Kč

Výměna a seřízení řazení

180 Kč

Výměna řetězu
Výměna středové osy
Výměna nebo demontáž vícekolečka

70 Kč
150 Kč
60 Kč

Výměna klik a převodníků

150 Kč

Výměna hlavového složení

190 Kč

Rovnání patky přehazovačky

70 Kč

Vypletení a centrování 1 kola

230 Kč

Výměna pláště nebo duše na ráfku
Výměna duše včetně demontáže a montáže kola na rám
Seřízení a namazaní náboje
Seřízení a dotažení kónusů 1 náboje

60 Kč
150 Kč
150 - 250 Kč
50 Kč

Výměna brzdového lanka a bowdenu včetně seřízení

120 Kč

Výměna a seřízení brzdových ''V'' páček

200 Kč

Výměna a seřízení brzdových špalků, přední+zadní

150 Kč

Montáž a seřízení hydraulické brzdy, přední+zadní

300 Kč

Seřízení hydraulické brzdy, přední+zadní

170 kč

Výměna a seřízení brzdových destiček, přední+zadní

250 - 300 Kč

Rovnání 1 brzdového kotouče

70 Kč

Odmaštění kotouče a destiček

150 Kč

Zkrácení hydraulické hadice včetně odvzdušnění
Odvzdušnění 1 hydraulické brzdy včetně náplně

150 – 200 Kč
280 Kč

Výměna gripů

70 Kč

Výměna pedálů

50 Kč

Výměna řídítek

150 Kč

Výměna představce

90 Kč

Výměna sedla nebo sedlovky

50 Kč

Montáž nosiče

90 – 140 Kč

Montáž dětské sedačky
Montáž a nastavení cyklopočítače
Montáž stojanu

150 – 250 Kč
90 Kč
50 - 100 Kč

Montáž rohů

80 Kč

Montáž osvětlení

50 Kč

Montáž blatníků - krátkých

60 Kč

Montáž blatníků - dlouhých s dráty

120 Kč

Montáž vidlice

290 Kč

Mytí kola

Kompletace a seřízení kola zakoupeného u jiného prodejce
Garanční prohlídka kola zakoupeného u jiného prodejce

200-300 Kč

500 - 1000 Kč
300 Kč

*Ceník cykloservisu je pouze orientační a může se lišit vzhledem k náročnosti oprav, případné individuální
požadavky jsou řešeny po domluvě.
*Ceny nezahrnují materiál.

