
CENÍK SERVIS JÍZDNÍCH KOL
KOLA
Vypletní kola z nových dílů                                                                                                                                          od 490  -  
V  ypletní kola-přepletení                                                                                                                                              od 590,-  
Vypletení elektrokola                                                                                                                                                    od 590,-  
Výměna prasklého drátu   -  demontáže a montáže kazety, pláště a vycentrování                                                                 od   250,-  

Centrování kola   -stranové                                                                                                                                           od   190,-  
Centrování kola   -stranové a výškové- demontáž a montáž pláště                                                                        od   390,-  
Seřízení vůle náboj  e                                                                                                                                                                          od   150,-  

Vyčištění, mazání, seřízení náboje                                                                                                                            od   290,-  
Výměna pláště nebo duše                                                                                                                                           od   150,-  
Výměna pláště nebo duše na elektrokole                                                                                                                 od   190,-  
Předělání kola na bezdušový systém (á 1 ks kola)                                                                                                  od 590,-  

RÁM A VIDLICE 
Montáž vidlice                                                                                                                                                                od 390  ,-  
Repase odpružené vidlice                                                                                                                                od 690,-  
Seřízení hlavového složení                                                                                                                                           od   9  0,-  
Vyčištění, mazání   hlavového složení                                                                                                                         od   29  0,-  
Výměna hlavového složení                                                                                                                                         od   290,-  
Frézování úchytů kotoučové brzdy                                                                                                                            od 390  ,-  
Rovnání patky přehazovačky                                                                                                                                      od 190,-  

 BRZDY
Výměna brzdového lanka a bowdenu   a seřízení                                                                                                    od   250,-  
Výměna brzdových špalíků                                                                                                                                         od 150,-  
Výměna brzdových destiček                                                                                                                                        od 290,-  
Výměna brzdových pák                                                                                                                                    od   190,-  
Výměna ráfkové brzdy                                                                                                                                                  od   290,-  
Výměna kotoučové brzd, zkrácení hadice a seřízení                                                                                              od   490,-  
Seřízení ráfkové brzdy                                                                                                                                                  od 150  ,-  
Odvzdušnění a seřízení kotoučové brzdy                                                                                                                 od   490,-  

PŘEVODY
Seřízení řazení, přehazovačky a přesmykače                                                                                                          od   250,-  
Výměna řadícího lanka a bowdenu                                                                                                                            od 2  50,-  
Výměna přehazovačky   a seřízení                                                                                                                              od   250,-  
Výměna přesmykače   a seřízení                                                                                                                                od   250,-  
Výměna řezení   a seřízení                                                                                                                                           od   390,-  
Výměna převodníku                                                                                                                                                      od 39  0,-  
Výměna kazety nebo kolečka                                                                                                                                      od 15  0,-  
Výměna řetězu                                                                                                                                                               od   90,-  
Výměna klik                                                                                                                                                                    od 490,-  
Výměna středové osy                                                                                                                                                   od   39  0,-  
Výměn  a pedálů                                                                                                                                                            od 90,-  
Dotažení středové osy                                                                                                                                                  od 390,-  
Oprava závitu klik/pedálů                                                                                                                                            od 290,-  

OSTATNÍ
Montáž blatníků, nosiče nebo dětské sedačky                                                                                                         od 290,-  
Montáž stojanu                                                                                                                                                               od 90,-    
Výměna řidítek, madel nebo představce                                                                                                                  od 120,-  
Výměna sedla nebo sedlovky                                                                                                                                      od 90,-  
Výměna ložisek nebo koleček – brusle                                                                                                                      od 490,-  
Montáž nového kola                                                                                                                                                      2500,-  
Měření kapacity baterie  na elektrokolo                                                                                                                       690,-  
Diagnostika a aktualizace systému Bosch, Shimano                                                                                              690,-  

K opravě příjímáme pouze čistá kola – mytí kola  290,-
Uvedené ceny za servisní práce jsou stanovené jako základní. Konečná cena se může odvíjet od

skutečné časové náročnosti provedné práce.
Dle vytížení servisu účtujeme za expresní služby neobjednaných servisů příplatek 100%

Při nevyzvednutí servisu v domluvený termín, účtujeme od třetího dne skladování 30kč za den.


