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Včetně DPH

Řidítka

Výměna gripů 129 Kč

Výměna/přemotání omotávky 299 Kč

Montáž rohů 129 Kč

Výměna řidítek 299 Kč

Výměna představce 199 Kč

Ostatní práce dle hodinové sazby

Hlavové složení

Seřízení 129 Kč

Čištění, mazání a seřízení hlavového složení 299 Kč

Výměna hlavového složení 499 Kč

Demontáž a montáž vidlice 299 Kč

Krácení krku vidlice 399 Kč

Výměna vidlice, včetně případného krácení krku vidlice a promazání hlavového složení (ložisek) 499 Kč

Ostatní práce dle hodinové sazby

Řazení

Seřízení přehazovačky 129 Kč

Seřízení přesmykače 129 Kč

Výměna přehazovačky 299 Kč

Výměna přesmykače 299 Kč

Výměna bovdenu + lanka včetně seřízení externí vedení 299 Kč

Výměna bovdenu + lanka včetně seřízení vnitřní vedení dle hod. sazby

Výměna kladek přehazovačky 299 Kč

Výměna řazení (výměna 1.ks řadící páčky nebo gripshiftu) a seřízení řazení - externí vedení lanka 299 Kč

Výměna řazení (výměna 1.ks řadící páčky nebo gripshiftu) a seřízení řazení - vnitřní vedení lanka dle hod. sazby

Rovnání patky přehazovačky (včetně seřízení přehazovačky) 299 Kč

Výměna převodníků 299 Kč



Ostatní práce dle hodinové sazby

Brzdy

Seřízení jedné brzdy (V-brzdy,cantilever brzdy, kotoučové brzdy, případně silniční brzdy) 129 Kč

Výměna brzdových špalků a seřízení jedné V-brzdy, cantilever brzdy, případně silniční brzdy 249 Kč

Výměna bovdenu + lanka včetně seřízení externí vedení 299 Kč

Výměna bovdenu + lanka včetně seřízení interní vedení dle hod. sazby

Výměna lanka 1.ks + seřízení brzdy 129 Kč

Montáž/výměna jedné mechanické brzdy (V-brzdy,cantilever brzdy, kotoučové brzdy, případně silniční brzdy) -externí vedení 399 Kč

Montáž/výměna jedné mechanické brzdy (V-brzdy,cantilever brzdy, kotoučové brzdy, případně silniční brzdy) - vnitřní vedení dle hod. sazby

Odvzdušnění a seřízení hydraulické brzdy plněné minerálním olejem 1 brzda (minerální olej není součástí ceny) 399 Kč

Odvzdušnění a seřízení hydraulické brzdy plněné brzdovou kapalinou 1 brzda (brzdová kapalina není součástí ceny) 499 Kč

Výměna brzdových destiček včetně seřízení u brzd plněněných minerálním olejem-1 brzda 299 Kč

Výměna brzdových destiček včetně seřízení u brzd plněněných brzdovou kapalinou-1 brzda 399 Kč

Montáž/výměna jedné hydr .brzdy (externí vedení) včetně krácení hadice, odvzdušnění (kapalina nebo olej není součástí ceny) a seřízení 599 Kč

Montáž/výměna jedné hydr .brzdy (vnitřní vedení) včetně krácení hadice, odvzdušnění (kapalina nebo olej není součástí ceny) a seřízení dle hod. sazby

Montáž, demontáž / výměna kotouče INTL 1ks. 199 Kč

Montáž, demontáž / výměna kotouče CenterLock 1ks. 129 Kč

Rovnání brzdového kotouče 1ks. 129 Kč

Ostatní práce dle hodinové sazby

Řetěz

Čištění speciálním čistícím přípravkem 129 Kč

Krácení- prodloužení 129 Kč

Mazání speciálním mazacím přípravkem 129 Kč

Výměna včetně nastavení správné délky a seřízení 249 Kč

Montáž rychlospojky (spojka není součástí ceny) 129 Kč

Ostatní práce dle hodinové sazby

Kola

Vypletení z nových dílů dle hod. sazby

Centrování jednoho zapleteného kola základní (na střed) - dle náročnosti 120-249Kč

Centrování jednoho zapleteného kola přesné (na střed i na výšku) dle hod. sazby

Výměna prasklého drátu (drátů) a docentrování dle hod. sazby

Seřízení kónusů - jeden náboj 199 Kč



Seřízení, vyčištění a namazání jednoho kónusového náboje 299 Kč

Demontáž/montáž kazety 129 Kč

Oprava a namazání ořechu dle hod. sazby

Výměna ložisek dle hod. sazby

Výměna pláště 129 Kč

Výměna duše 129 Kč

Demontáž, čištění, zpětná montáž (případně výměna) pláště a doplnění těsnícího tmelu u bezdušového systému (tmel není součástí ceny) dle hod. sazby

Ostatní práce dle hodinové sazby

Středové složení

Demontáž a montáž pedálů včetně promazání 129 Kč

Demontáž a montáž klik 249 Kč

Výměna středového složení 499 Kč

Čištění a mazání středového složení 349 Kč

Ostatní práce dle hodinové sazby

Ostatní úkony

Výměna sedla 129 Kč

Výměna sedlovky 249 Kč

Výměna objímky 129 Kč

Montáž, nastavení tachometru

Mytí kol

Základní umytí kola STANDARD 249 Kč

Umytí a vyčištění kola EXTRA speciálními čistícimi prostředky, včetně vyprání řetězu 349 Kč

Čištění extrémně znečištěných kol SPECIAL 499 Kč

Garanční prohlídky po ujetí 150 - 300 Km(nebo do jednoho roku od data prodeje) u nás zakoupených kol  

Základní hodinová sazba servisu 799 Kč

Hodinová sazba servisu na kolech Corratec 699 Kč

Hodinová sazba servisu na obtížných opravách starých a marketových kol 999 Kč

Kompletní odstrojení nebo sestavení kola dle hod. sazby 799 Kč

 

Servisní balíček A



Analýza stavu kola

Konzultace a doporučení výměny špatných komponentů

Základní umytí kola (STANDARD) 

Seřízení brzd, případná výměna brzdových špalků, destiček

Seřízení řazení

Základní vycentrování kol a dotažení drátů (na střed, bez demontování pláště)

Kontrola dotažení spojů

Kontrola dofouknutí pneu

Základní promazání kola

Zmeření řetězu(kontrola opotřebení), případná výměna řetězu

Seřízení středového a hlavového složení

Promazání kluzáků vidlice, případně tlumiče

Celková prohlídka stavu kola

*Součástí ceny servisního balíčku nejsou náhradní díly

Servisní balíček B

Analýza stavu kola

Konzultace a doporučení výměny špatných komponentů

Umytí a vyčištění kola EXTRA speciálními čistícimi prostředky, včetně vyprání řetězu

Seřízení brzd, případná výměna brzdových špalků, destiček

Namazání a seřízení řazení

Vycentrování kol a dotažení drátů přesné (na střed i na výšku)

Kontrola, případné vyčištění + namazání nábojů nebo výměna ložisek

Kontrola dotažení spojů

Kontrola lanek + bowdenů, případná výměna lanek + bowdenů

Kontrola a dofouknutí pneu, případná výměna pláště, duše

Zmeření řetězu(kontrola opotřebení), případná výměna řetězu

Vyčištění, namazání a seřízení středového a hlavového složení

Promazání kluzáků vidlice, případně tlumiče

Promázání kola speciálními mazacími prostředky

Celková prohlídka stavu kola

*Součástí ceny servisního balíčku nejsou náhradní díly

1 499 Kč

2 999 Kč



Ceník je platný od 1. listopadu 2022 do odvolání

nebo provedení malého či velkého servisu do 24 hodin za příplatek ve výši 100% ceny.
Expresní provedení servisních úkonů na počkání 


