CENÍK SERVISNÍCH ÚKONŮ
Vážení zákazníci,
k prodeji jízdních kol poskytujeme široký okruh služeb, včetně kompletního servisu. Jízdní
kola u nás zakoupená jsou připravena k užívání. Jelikož se jedná o nové výrobky, je
potřeba na každém jízdním kole provést tzv. garanční prohlídku. Tuto prohlídku provádíme
po najetí 200 km, nejpozději do 6 měsíců od zakoupení a je u jízdních kol zakoupených v
naší prodejně zdarma. Ceny servisních prací jsou uvedeny včetně DPH 21%, bez
použitého materiálu.
Složení nového jízdního kola 29", 28", 26", 24" (z "krabice")
(dotažení šroubových spojů, centrování kol, seřízení brzd a řazení,
seřízení hlavového složení, promazání lanek, celková kontrola)
Cenu určíme na místě, podle typu kola.

Nezakoupeno
v naší
prodejně
Zakoupeno v
naší prodejně

Složení nového jízdního kola ELEKTROKOLA (z "krabice" )
(dotažení šroubových spojů, centrování kol, seřízení brzd a řazení,
seřízení hlavového složení, promazání lanek, nastavení
elektropohonu, celková kontrola) Cenu určíme na místě, podle typu
kola.

Nezakoupeno
v naší
prodejně
Zakoupeno v
naší prodejně

Složení nového dětského jízdního kola 20", 18", 16", 12" nebo
odrážedla (z "krabice")
(dotažení šroubových spojů, centrování kol, seřízení brzd a řazení,
seřízení hlavového složení, promazání lanek, celková kontrola)
Cenu určíme na místě, podle typu kola.

Nezakoupeno
v naší
prodejně
Zakoupeno v
naší prodejně

500-700 Kč

Složení koloběžky (z "krabice")
(dotažení šroubových spojů, centrování kol, seřízení brzd, seřízení
hlavového složení, promazání lanek, promazání horního těsnění
vidlice, celková kontrola)

Nezakoupeno
v naší
prodejně
Zakoupeno v
naší prodejně

500 Kč

Garanční seřízení jízdního kola 29", 28", 26", 24" Seřízení se
provádí z důvodu usazení součástek a celkového rozladění jízdního
kola v důsledku prvotního používání, garančku vyžaduje výrobce,
pokud není provedena přihlíží se k této skutečnosti při posuzování
případných reklamací.

Nezakoupeno
v naší
prodejně
Zakoupeno v
naší prodejně

600 Kč

Garanční seřízení jízdního kola ELEKTROKOLA Seřízení se
provádí z důvodu usazení součástek a celkového rozladění jízdního
kola v důsledku prvotního používání, garančku vyžaduje výrobce ,
pokud není provedena přihlíží se k této skutečnosti při posuzování
případných reklamací.

Nezakoupeno
v naší
prodejně
Zakoupeno v
naší prodejně

800-1 500 Kč

Garanční seřízení dětského jízdního kola 20", 18", 16", 12"nebo
odrážedla Seřízení se provádí z důvodu usazení součástek a
celkového rozladění jízdního kola v důsledku prvotního používání,
garančku vyžaduje výrobce , pokud není provedena přihlíží se k
této skutečnosti při posuzování případných reklamací.

Nezakoupeno
v naší
prodejně
Zakoupeno v
naší prodejně

500 Kč

800-1 500 Kč
0 Kč

1 000-2 000
Kč
0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

SERVIS STANDARD
Seřízení brzd, seřízení řazení, seřízení hlavového složení a nábojů
kol, kontrola dotažení šroubů, změření stavu řetězu/výměna,
nafouknutí kol na správný tlak, kontrola celkového stavu jízdního
kola, centrování výpletů kol. V případě potřeby výměna brzdových
špalíků nebo destiček. Čištění a mazání bovdenů, nastavení
odpružené vidlice a tlumiče po konzultaci se zákazníkem.
Promazání horního těsnění vidlice + očištění gufera. (v ceně servisu
NENÍ materiál).

700 Kč

SERVIS NADSTANDARD
Seřízení brzd a řazení, vyčištění, promazání a seřízení: hlavového
složení, středového složení a nábojů kol. Doplnění drátů, dotažení
výpletů kol + vycentrování. V případě potřeby výměna brzdových
špalíků nebo destiček, odmaštění kotoučů, očištění pístků kot. brzd
nebo čepů klasických brzd. Kontrola a dotažení šroubů, kontrola
stavu lanek a bovdenů/výměna, změření stavu řetězu/výměna,
vyčištění a promazání sedlové objímky a sedlovky, nafouknutí kol
na správný tlak, kontrola celkového stavu kola. Promazání horního
těsnění vidlice/tlumiče + očištění gufer. (v ceně servisu NENÍ
materiál)

1 000 Kč

SERVIS DE LUXE + servis odpružené VIDLICE
Seřízení brzd a řazení, vyčištění, promazání a seřízení: hlavového
složení středového složení, nábojů kol. Doplnění drátů, dotažení
výpletů kol + vycentrování. V případě potřeby výměna brzdových
špalíků nebo destiček, odmaštění kotoučů, očištění pístků kot. brzd
nebo čepů klasických brzd. Kontrola a dotažení šroubů, kontrola
stavu lanek a bovdenů/výměna, změření stavu řetězu/výměna,
vyčištění a promazání sedlové objímky a sedlovky, nafouknutí kol
na správný tlak, kontrola celkového stavu kola. Promazání horního
těsnění vidlice/tlumiče + očištění gufer. Rozebrání a vyčištění
odpružené vidlice, kontrola celkového stavu kola. (v ceně servisu
NENÍ materiál)

1 500 Kč

Servis a diagnostika závad u elektrokola
Zjištění závady u elektrické části jízdního kola a odstranění závady Nezakoupeno
(u kol zakoupených v naší prodejně 2 roky zdarma).
v naší
prodejně
Zakoupeno v
naší prodejně

499 Kč/hod.

Diagnostika Shimano Steps (u kol zakoupených v naší prodejně 2
roky zdarma). Aktualizace software.

1 000 Kč

Nezakoupeno
v naší
prodejně
Zakoupeno v
naší prodejně

0 Kč

0 Kč

Hlavové složení
Rozebrání, oprava a složení, včetně montáže a demontáže vidlice
Montáž hlavového složení (na čistý rám)
Seřízení a dotažení hlavového složení

250-350,130,60,-

Vidlice/rám
Výměna vidlice, včetně promazání hlavového složení a seřízení brzd
Řezání závitu na vidlice 1 cm
Zkrácení sloupku vidlice bez řezání závitu
Promazání a vyčištění odpružené vidlice pružinové (vidlice
samostatně)
Promazání a vyčištění odpružené vidlice pružinové s demontáží
Promazání a vyčištění odpružené vidlice vzduchové (vidlice
samostatně)
Promazání a vyčištění odpružené vidlice vzduchové s demontáží
Výměna těsnění (gufer) bez rozebrání vidlice
Změna zdvihu vidlice (vnitřní-rozebrání vidlice)
Výměna kluzných pouzder v tlumiči (2ks)
Výměna ložisek zadní stavby rámu včetně rozebrání
Nýtování závitové matice M5, nýt v ceně (1ks)

400,60,80,400-600,600-800,600-800,800-900,300,400,300,1 000-1 600,100,-

Náboj předního kola
Demontáž a montáž předního kola do vidlice
Servis předního náboje

40,150-200,-

Náboj zadního kola - torpédo
Rozebrání, očištění, případná výměna dílů a složení náboje
Seřízení kónusů a matek
Výměna pastorku volnoběžky
Demontáž a montáž zadního kola do rámu

200-250,50,50,50,-

Náboj zadního kola
Rozebrání, očištění, příp. výměna dílů a složení náboje pro
šroubovací/kazetové vícekolečko
Rozebrání, očištění, příp. výměna dílů a složení + oprava
kazetového tělesa/"ořechu"
Oprava šroubovacího vícekolečka bez montáže
Seřízení konusů a matek
Demontáž vícekolečka, kazety
Mytí kazety

200-250,300,160,50,80,120,-

Středové složení
Rozebrání, oprava a středového složení
Demontáž a montáž klik
Proříznutí závitu do kliky-oprava závitu
Frézování dos. ploch stř. složení rámu
Seřízení vůle pedálu 1 ks
Výměna převodníků na klice
Prořezání závitu středového složení v rámu-levá i pravá strana

200-300,150-200,150,100,150,200,200,-

Pedály
Demontáž a montáž pedálů
Rozebrání, vyčištění promazání 1ks
Přeřezání pro opravnou vložku (vložka 50 Kč)

70-100,100,150,-

Řetěz
Montáž řetězu
Promazání řetězu
Mytí řetězu

80,40,120,-

Řidítka
Demontáž a montáž řidítek včetně pák a madel
Demontáž nebo montáž rukojetí 1 pár
Výměna představce (do vidlice)
Výměna představce a-head, včetně seřízení
Omotání řidítek

200,60,150-200,90,200 ,-

Brzdy ráfkové
Demontáž a montáž přední a zadní brzdy, včetně seřízení
Seřízení 1 brzdy včetně výměny lanka
Seřízení přední a zadní brzdy (1 brzda = 1/2 ceny)
Výměna 1 páru špalíků se seřízením

250-300,100-150,200,70,-

Brzdy kotoučové
Montáž třmenu/páky/kotouče kotoučové brzdy+seřízení
Výměna destiček a seřízení třmene
Odmaštění kotouče
Odvzdušnění 1 brzdy-hydraulika (v ceně není náplň)
Rozebrání páky hydraulické brzdy
Zkrácení hadice + odvzdušnění
Frézování dosedacích ploch 1 kot. brzdy
Rovnání křivého kotouče + seřízení brzdy159,-

300-400,150-200,80,300,500,400,300,160,-

Pláště duše a galusky
Zalepení průrazu duše (samostatná duše)
Zalepení průrazu duše (samostatná kola P nebo Z)
Zalepení průrazu duše včetně demontáže a montáže z rámu kola
Výměna duše nebo pláště (samostatná kola P nebo Z)
Výměna duše nebo pláště vč. demontáže a montáže z rámu kola
Nasazení bezdušového pláště UST tubeless
Demontáž a montáž galusky

50,80,100-130,70,90-120,200-400,200-300,-

Centrování a vypletení kola
Centrování kola
Centrování + dotažení kola
Vypletení a centrování kola (32-36 děr)
Vypletení a centrování kola (48 děr)
Vypletení moto kola
Centrování a dotažení 1 ks kola bez vypletení
Nestandardní napletení + vycentrování

90-150,120-160,250-300,300,400-600,200,600,-

Blatníky
Montáž předního a zadního blatníku se vzpěrami
Montáž předního a zadního blatníku bez vzpěr
Montáž doplňku na novém kole zakoupeném u nás

150-200,80-120,0,-

Sedlo
Montáž sedla
Montáž dětské sedačky

70-100,200-300,-

Měniče převodů
Montáž zadního měniče a seřízení
Montáž předního měniče a seřízení
Seřízení měniče včetně výměny lanka
Rozebrání a složení kladek měniče
Prořezání závitu háku měniče
Vyrovnání patky rámu
Vyčištění a promazání řazení 1ks

200,200,150,150,100,100,150,-

Osvětlení
Montáž světla na dynamo přední i zadní - zprovoznění
Montáž dynama
Nalezení chyby v osvětlení
Montáž sady osvětlení na baterii

200,60,100,70,-

Montáž doplňků na novém kole zakoupeném u nás

0,-

Tachometry, nosič, stojan a košík
Montáž tachometru, včetně seřízení
Nastavení hodnot tachometru s případnou výměnou baterie
Montáž nebo demontáž nosiče
Montáž nebo demontáž stojanu
Montáž nebo demontáž košíku
Montáž doplňků na novém kole zakoupeném u nás

90,40,150-200,60,40,0,-

Sestavení kola
Sestavení cestovního kola - TREKKING, MTB (kompletní výbava blatníky, světla, atd.)
Sestavení silničního kola
Odstrojení celého kola
Nastrojení kola po jeho celkovém odstrojení, včetně seřízení
Montáž elektrosady u nás zakoupené dle náročnosti
Montáž elektrosady u nás NEZAKOUPENÉ

1 500,1 500,600-800,1 000-1 500,2 000-2 500,Od 2 500,-

Čištění a mytí
Mytí celého kola saponátem a teplou vodou před opravou
Mytí celého kola od hrubých nečistot před opravou
Čištění – odmaštění řetězu, převodů a měničů

300,150-200,150-300,-

Závěrečná ustanovení
V případě nevyzvednutí jízdního kola z opravy do 7 prac. dnů od
oznámení, účtujeme poplatek
V případě oprav neuvedených v ceníku vycházíme se ze sazby
V případě celkového seřízení jízdního kola nebo technicky a časově
náročné opravě (zarezlé středové složení, ztržené šrouby, nějaké
"lupání" někde) vycházíme ze sazby

30 Kč/den
349 Kč/hod
499 Kč/hod

