
ceny jsou uvedeny bez materiálu

MALÝ SERVIS

seřízení brzd, seř. přehazovačky a přesmykače, rovnání 

patky, dotažení klik a středového složení, dofouknutí kol 450,-

ZÁKLADNÍ SERVIS

základní umytí kola, seřízení brzd, ev výměna špalků, 

kontrola nebo výměna řetězu, seř. přehazovačky a 

přesmykače, rovnání patky, vycentrování kol, kontrola 

stavu pláštů, ev výměna, dotažení klik a kontrola 

středového složení, dotažení konusů, kontrola lanek a 

bovdenů, ev výměna 790,-

VELKÝ SERVIS

základní umytí kola, seřízení brzd, ev výměna špalků, 

kontrola nebo výměna řetězu, seř. přehazovačky a 

přesmykače, rovnání patky, vycentrování kol, kontrola 

stavu pláštů, ev výměna, dotažení klik a kontrola 

středového složení, dotažení konusů, příp výměna 

středového a hlavového složení, demontáž os obou 

nábojů, ev výměna kuliček 1090,-

do 5 prac. dnů

ŘAZENÍ

seřízení řazení 150,-

seřízení přesmykače 100,-

seřízení přehazovačky 100,-

výměna přesmykače + seřízení 150,-

výměna přehazovačky + seřízení 150,-

výměna pastorku (kazety) 100,-

výměna řetězu + zkrácení řetězu 100,-

praní řetězu + promazání 80,-

rovnání patky přehazovačky 150,-

KOLA

rozpletení 1 kola 100,-

vypletení 1 kola + vycentrování 300,-

dotažení konusů 1 kolo 100,-

zutí + obutí + nahuštění 90,-

doplnění drátů + centrování 200,-

vystříhání paprsků 1 kolo 50,-

nalepení galusky 1 kolo 150,-

vycentrování 1 kolo 150,-

Při nafukování starších donesených duší neručíme za 

škody vzniklé stářím a opotřebením duší a plášťů.

            CENÍK CYKLOSERVISU



HLAVOVÉ SLOŽENÍ A STŘEDY

výměna pedálů 80,-

dotažení pedálů 50,-

výměna klik 150,-

dotažení klik 50,-

dotažení hlavového složení 50,-

výměna hlavového složení 200,-

výměna středového složení 200,-

dotažení středového složení 150,-

BRZDY ráfkové

seřízení brzdy 1 pár 80,-

výměna řadících pák + seřízení 160,-

výměna brzdových špalků + seřízení 1 kolo 100,-

výměna brzdy + seřízení 1 pár 100,-

výměna brzdových pák + seřízení 160,-

BRZDY kotoučové

seřízení brzdy 1 pár 100,-

výměna brzdy vč. zkrácení hadičky, odvzdušnění 250,-

výměna brzdových destiček + seřízení 1 kolo 150,-

výměna kotouče  + seřízení 150,-

FRÉZOVÁNÍ A ŘEZÁNÍ ZÁVITU

oprava závitu pro středové složení 200,-

oprava závitu kliky 150,-

oprava závitu kliky vložkou 250,-

OSTATNÍ

stavba doneseného nového kola z krabice 650,- 

stavba nového kola z krabice vč. garanční prohlídky 800,- 

výměna představce 200,-

výměna sedla 50,-

výměna vidlice 250,-

montáž klipsen 100,-

montáž nosiče 100,-

výměna lanka včetně seřízení 60,-

omotávka řidítek na silničním kole 200,-

výměna gripů na MTB 50,-

montáž cyklocomputeru vč. seřízení 150,-

stavba kola z jednotlivých dílů + seřízení 1200,-

odstrojení kola 300,-

montáž blatníků 100,-

čištění (výměna) osy 100,-

montáž rohů 100,-

ostatní práce hodinová sazba

každých započatých 15 min. 75,-

!!! Ceny jsou uvedeny bez materiálu !!!

Ceník je platný od 1.11.2015


