
cyklistický servis
Standardní servis (*s) 1280 Kč

Standardní servis + čištění ultrazvukem (*s) 1680 Kč

Kompletní servis + čištění ultrazvukem (*k) 3390 Kč 

Mytí kola 310 Kč

Mytí kola + čištění ultrazvukem 610 Kč

  

převody
Seřízení řazení  240 Kč

Rovnání patky / výměna 190 Kč

Výměna kazety / dotažení 120 Kč

Výměna řetězu 120 Kč

Výměna středového složení / vyčištění, promazání 310 Kč

Výměna řadicích lanek a bowdenů včetně materiálu 750 Kč

hlavové složení
Hlavové složení seřízení / vyčištění / promazání 310 Kč

kola
Výměna drátu / kontrola a dotažení výpletu 240 Kč

Centrování kola 140 Kč

Přezutí pláště / výměna duše 190 Kč

Bezdušový systém včetně materiálu 490 Kč

Vyčištění, promazání náboje 300 Kč

servis tlumičů
Demontáž a montáž vidlice vč. nastavení + výměna lanka a bowdenu twinlock 450 Kč

Demontáž a montáž tlumiče vč. nastavení + výměna lanka a bowdenu twinlock 450 Kč

Malý servis vidlice 500 Kč

Externí velký servis vidlice (cena dle dodavatele)  

Malý servis tlumiče 500 Kč

Externí velký servis tlumiče (cena dle dodavatele)  

brzdy
Seřízení kotoučové brzdy 140 Kč

Výměna destiček 190 Kč

Doplnění brzdové kapaliny 150 Kč

Výměna brzdové kapaliny 310 Kč

e-bike / di2
Diagnostika + aktualizace firmwaru 500 Kč

Individuální nastavení 300 Kč

Připojení další jednotky a jiné operace 300 Kč

celoodpružený bike
Dotažení zadní stavby momentovým klíčem 200 Kč

Vyčištění zadní stavby 600 Kč

Repase zadní stavby 1000 Kč

Testovací kola – prodloužené testování max. 7 dní, 300 Kč / 1 den

servis – cyklistika servis – lyžování a běh

nabídka služeb

servis a příprava sjezdových lyží
Mazání lyží na stroji 100 Kč

Ruční mazání lyží 250 Kč

Malý servis  499 Kč

Malý servis junior (lyže do 130 cm) 349 Kč

Velký servis 599 Kč

Velký servis junior (lyže do 130 cm) 449 Kč

Malý závodní servis  899 Kč

Velký závodní servis 999 Kč

Seřízení a diagnostika vázání 150 Kč

Montáž systémového vázání, seřízení, diagnostika 250 Kč

Montáž vázání (vrtání), seřízení, diagnostika 350 Kč

Ostatní práce 300 Kč / hod.

Fisher vacuum Fit
Anatomické tvarování lyžařských bot (sjezd) 990 Kč

(první tvarování v ceně bot)

servis a příprava běžeckých lyží
Základní příprava běžeckých lyží (klasika, bruslení) 250 Kč

Parafínování LF (fluorovým voskem LP2), (klasika, bruslení) 499 Kč

Parafínování HF (vysoce fluorovým voskem HP3), (klasika, bruslení) 799 Kč

Závodní příprava 

(RS servis, HP3 + FP4, 100% fluorový prášek – klasika, bruslení) 1299 Kč

Strukturování lyží (klasika, bruslení) 499 Kč

Speciální konstrukční měření běžeckých lyží (klasika) 300 Kč

Oprava skluznice vyvařením kofixovou hmotou (hodinová sazba) -

nastavení pozice na kole pomocí 3d technologie retül
Nastavení pozice na kole  3500 Kč

Nastavení pozice na kole značky SCOTT 1990 Kč

Doporučení vhodného modelu a velikosti kola 1990 Kč

Opakovaná diagnostika (druhé kolo, úpravy) 50 % běžné ceny

analýza techniky běhu
Analýza techniky vč. doporučení běžecké obuvi  0 Kč 

* práce mimo ceníkové položky bude účtována v hodinové sazbě á 700,- Kč;  všechny uvedené ceny jsou  
 s DPH 21%
* při nevyzvednutí kola do 30 dnů od přijetí zakázky bude účtováno uskladnění kola 50 Kč / den
* za nesundané doplňky (brašničky a jejich obsah, blatníky, tachometry, světla aj.) neneseme žádnou  
 odpovědnost za jejich poškození či ztrátu

Expresní servis do 24 hodin (kol, lyží) 
se 100% přirážkou k ceně uvedené v ceníku. 
Ceny včetně DPH.
Platnost ceníku od 1. 5. 2018.


