
kontrola a dotiahnutie skrutiek

kontrola a nastavenie prešmyku, prehadzovača a bŕzd

kontrola kolies, docentrovanie a dofúkanie

meranie reťaze

čistenie a premazanie prevodov

kompletné rozobratie všetkých častí - následne vyčistenie a premazanie

prípadná výmena poškodených súčiastok (materiál nie je v cene)

centrovanie kolies

kompletné nastavenie

bicykel s hydraulickými brzdami (odvzdušnenie,čistenie piestov)

kompletný servis bicykla s pevným rámom

rozobratie zadnej stavby (kontrola ložísk príp. výmena)

montáž a demontáž tlmiča

KOMPLETNÝ SERVIS CELOODPRUŽENÉHO BICYKLA
(cena podľa opravy tlmičov)

MALÝ SERVIS BICYKLA

KOMPLETNÝ SERVIS BICYKLA S PEVNÝM RÁMOM

s dodanými komponentami s kompletným nastavením

VYSKLADANIE BICYKLA

PREDPREDAJNÝ SERVIS 
INDE ZAKÚPENÉHO BICYKLA

SERVISNÁ DIAGNOSTIKA PORÚCH

od 60€

+ 10€

od 40€

od 90€

od 80€

od 35€

CENNÍK PLATNÝ OD 19.4.2021. CENY SÚ UVEDENÉ S DPH. MATERIÁL NIE JE ZAHRNUTÝ V CENE SERVISNÉHO ÚKONU.

15€(pri následnom servise u nás nie je položka účtovaná)

SERVIS DO 24  HODÍN 100% z ceny
servisu

UMYTIE RÁMU A KOLIES 10€



montáž/demontáž pätky

vyrovnávanie pätky

montáž/demontáž vidlice

montáž/demontáž vidlice novej

montáž/demontáž tlmiča

výmena ložísk zadnej

odpruženej stavby

montáž/demontáž hl. zloženia

vymedzenie vôle hl. zloženia

montáž/demontáž kolesa                              1,50€ 

montáž/demontáž obutia                                   5€
vymedzenie vôle náboja                                 1,50€      

oprava náboja                                                        8€      

oprava orecha                                                       10€
centrovanie                                                     od 10€
doplnenie špice                                                0,50€
rozpletenie kolesa                                                10€
vypletenie kolesa                                                 20€
oprava torpéda                                                     10€
oprava defektu + výmena plášťu                       10€
prerábka na bezdušové koleso                    od 20€

nastavenie brzdy                                     10€ 

nastavenie brzdy kotúčovej                   10€
montáž/demontáž brzdy                       2€                                   

montáž/demontáž kotúča                     3€              
montáž/demontáž brzd. platničiek    10€
montáž/demontáž brzd. gumičiek      5€
montáž/demontáž brzd. pák                2€
odvzdušnenie hydr.brzdy + kvapalina        

 (1 brzda)                                                   12€
odvzdušnenie hydr.brzdy,               

 skrátenie hadice+kvapalina (1 brzda)  15€
rovnanie kotúča                                 od 2€

nastavenie prehadzovača/prešmyku   10€ 

montáž/demontáž

prehadzovača/prešmyku                    2,50€   

montáž/demontáž radenia                   2€      
montáž/demontáž (skrátenie) reťaze  5€
montáž/demontáž kľúk                         6€
montáž/demontáž pedálov                  2€
oprava/výmena stredového zloženia  10€
vymedzenie vôle stred. zloženia           2€
montáž/demontáž kazety                     4€
montáž/demontáž prevodníka             2€

hodinová sadzba                                        35€ 

montáž/demontáž lanka radenia/brzdy  2€
montáž/demontáž predstavca                  5€                                   

montáž/demontáž riadidiel                       5€              
montáž/demontáž madiel                         2€
montáž/demontáž rohov                            2€
montáž omotávky                                        7€
montáž cyklopočítača s nastavením        5€
montáž  sedla                                               2€
montáž doplnkov (blikačky, zvonček, košík

na fľašu, hustilka,kapsička ....)                      1€

montáž blatníkov                                         2€ 

montáž detskej sedačky                             5€
montáž stojana                                             2€   

montáž zadného nosiča                             4€   

RÁM
5€
5€
5€
10€
5€

od 5€
4€

1,50€

KOLESÁ

BRZDY PREVODY

INÉ
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