Celková prohlídka/ seřízení – 390 Kč, celoodpružené kolo 590 Kč
Dotažení šroubových spojů (včetně klik a převodníků)
Seřízení hlavového složení
Kontrola odpružené vidlice (včetně promazání vnitřních nohou)
Dohuštění vidlice/ tlumiče na požadovaný tlak
Promazání systému řazení
Promazání systému ráfkových brzd
Kontrola brzd (diskové i ráfkové brzdy)
Seřízení ráfkových brzd
Kontrola řetězu
Promazání řetězu
Seřízení řazení
Kontrola nábojů kol
Docentrování nazutých kol
Kontrola a dohuštění pneumatik
Promazání sedlovky
Seřízení diskových brzd (pokud je potřeba) +70 Kč / 120 Kč (1 brzda/ 2 brzdy)
Výměna lanek a bovdenů řazení a brzd (pokud je třeba) +80 Kč (vč. materiálu- 1 vedení) nepřer. bovden+40 Kč
Výměna řetězu + 50 Kč (+ cena vybraného řetězu)
Výměna kazety + 70 Kč (+ cena vybrané kazety)
Výměna pláště/duše + 50 Kč (1 kolo)

SAMOSTATNÉ ÚKONY
Brzdy
Seřízení diskových brzd - 100 Kč / 180 Kč (1 brzda/ 2 brzdy)
Seřízení ráfkových brzd – 50 Kč (1 brzda)
Výměna brzdových destiček – 60 Kč (1 brzda)
Výměna brzdových špalků- 60 Kč (1 brzda vč. seřízení)
Výměna brzdového kotouče- 100 Kč
Rovnání brzdového kotouče- 100 Kč
Výměna lanek a bovdenů brzd - 120 Kč (vč.materiálu a seřízení- 1 vedení),nepřeruš. dlouhý bowden+40 Kč
Výměna brzdových pák – 160 Kč (vč. výměny lanka a bovdenu, seřízení- 1 vedení)
Odvzdušnění kotoučových brzd - 190 Kč (jedna brzda)
Výměna kapaliny v kotoučových brzdách - 290 Kč (jedna brzda)
Montáž diskové brzdy - 290 Kč (včetně seřízení, bez montáže disku)
Zkrácení hadice diskové brdy - 190 Kč (pouze zkrácení bez náplně a odvzdušnění)
Montáž ráfkové brzdy – 170 Kč (včetně seřízení a výměny lanka a bowdenu)
Řazení
Seřízení řazení – 120 Kč (přehazovačka + přesmykač dohromady)
Výměna lanek a bovdenů řazení - 120 Kč (vč. materiálu- 1 vedení), zadní bovden v celku +40 Kč
Výměna lanek a bovdenů s vnitřním vedením rámem – od 220 Kč dle náročnosti(vč.materiálu- 1 vedení)
Výměna přesmykače – 170 Kč (včetně seřízení)
Výměna přehazovačky – 150 Kč (včetně seřízení)
Rovnání patky přehazovačky, vč demontáž/montáž přehazovačky – 240 Kč (včetně seřízení)
Výměna řadících páček – 190 Kč (včetně seřízení a výměny lanek a bovdenů- 1 vedení)
Výměna kazety – 99Kč
Výměna řetězu – 90 Kč
Výměna středové osy – 190 Kč (včetně stažení klik)
Výměna ložisek systém press fit – 330 Kč
Seřízení středového složení (rozebiratelné) – 90 Kč
Výměna klik/ výměna převodníků – 190 Kč
Vyčištění a promazání řadících páček – 190 Kč/ (jedna strana)
Řízení
Seřízení hlavového složení- 60 Kč
Výměna hlavového složení - 180 Kč (včetně seřízení)
Výměna představce– 70 Kč/ 140 Kč (představec s dělenou objímkou/ představec jednodílný)
Výměna gripů - 60 Kč
Montáž rohů – 60 Kč
Výměna řidítek – 100 Kč (výměna silničních řídítek +99Kč bez omotání)

Montáž silniční omotávky řidítek – 90 Kč
Kola
Centrování kola v centrovaní vidlici – 130 Kč (centrování ploché dráty +60 Kč)
Zapletení kola vč. centrování – 290 Kč
Výměna pláště/ duše – 80 Kč
Seřízení náboje předního (nekotoučová verze) – 70 Kč (kompletní rozebrání /mazání/čištění +150 Kč)
Seřízení zadního náboje/ předního kotoučového náboje – 140 Kč(kompletní rozebrání bez ořechu/mazání/čištění+ 150 Kč)
Výměna unašeče kazety 290 Kč (pouze práce)
Sedlo / sedlovna / pedály
Výměna sedlovky - 60 Kč
Výměna sedla- 60 Kč
Výměna pedálů- 60 Kč
Montáž doplňků
Montáž nosiče – 150 Kč
Montáž cyklocomputeru- 90 Kč
Výměna baterie a seřízení computeru- 60 Kč
Montáž celoblatníků – 150 Kč
Montáž poloblatníčků, blikaček, košíků a ostatních doplňků od nás - zdarma
Ruční mytí kola – 250 Kč (včetně promazání řazení a řetězu)
Oprava závitu – 120 Kč
Odpružení
Dohuštění vidlice/ tlumiče na požadovaný tlak- zdarma
Kompletní nastavení odpružení přední vidlice/ zadního tlumiče – 60 Kč / 60 Kč (včetně kompresního a zpětného tlumení)
Výměna vidlice – 330 Kč (včetně zaříznutí sloupku, nalisování misek a seřízení hlavového složení)
Nastavení posedu – 290 Kč
– nastavení optimální výšky, vzdálenosti a sklonu sedla
–
nastavení výšky a sklonu řidítek
– nastavení polohy a sklonu řadících a brzdových pák
– nastavení polohy zarážek a vypínací síly nášlapných pedálů
Servis Express 24 (do 24h): cena práce x2
Servis Express 48 (do 48h): +50% ceny práce
Zákazníkem dodané díly k montáži: cena práce x2
Skladování kola
Prosíme zákazníky, aby si vyzvedli kola do 10 dnů od oznámení o připravení kola k vyzvednutí. Z důvodu nedostatku
skladovacích prostor účtujeme po 10 dnech od výzvy k vyzvednutí skladné 30 Kč / den. Děkujeme za pochopení.
Ceník platný od 1. 1. 2016

