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CENÍK SERVISNÍCH PRACÍ  

ŘAZENÍ / PŘEVODY 
Seřízení přehazovačky / přesmykače bez výměny lanka / bowdenu  (1 měnič) 89 Kč SE001 
Seřízení přehazovačky / přesmykače bez výměny lanka / bowdenu  + promazání (1 měnič) 119 Kč SE002 
Výměna řadícího lanka / bowdenu  + promazání a seřízení (1 měnič) 159 Kč SE003 
Výměna řadícího lanka / bowdenu s vnitřním vedením + promazání a seřízení (1 měnič) 239 Kč SE004 
Rovnání patky přehazovačky + seřízení  159 Kč SE005 
Výměna řadících páček + seřízení (1 kus) 189 Kč SE006 
Výměna řetězu 89 Kč SE007 
Výměna kazety / vícekolečka 89 Kč SE008 
Demontáž, vyčištění, namazání a zpětná montáž středového složení, případně jeho výměna 229 Kč SE009 
Výměna klik 129 Kč SE010 
Změření opotřebení řetězu zdarma 
   

KOLA 
Centrování kola bez výměny drátů 139 Kč SE020 
Centrování kola s výměnou drátů (do 5 ks) 189 Kč SE021 
Přepletení kola, vč. obutí  449 Kč SE022 
Seřízení náboje (seřízení + dotažení kónusů) 89 Kč SE023 
Rozebrání, vyčištění, případná výměna kuliček / ložisek, seřízení náboje  199 Kč SE024 
Výměna / demontáž, vyčištění, seřízení ořechu zadního náboje 199 Kč SE025 
Výměna duše / pláště / ráfkové pásky 89 Kč SE026 
Výměna duše / pláště / ráfkové pásky – elektrokolo se zadním pohonem 149 Kč SE027 
Instalace kompletního bezdušového systému (1 kolo), „mléko“ účtováno samostatně 169 Kč SE028 
Instalace kompletního bezdušového systému (pár kol), „mléko“ účtováno samostatně 299 Kč SE029 
Doplnění „mléka“ bezdušového systému (1 kolo), „mléko“ účtováno samostatně 89 Kč SE030 
Nahuštění kola / kol zdarma 
   

BRZDY 
Ráfková brzda mechanická: seřízení brzdy (1 brzda) 89 Kč SE040 
Ráfková brzda mechanická: seřízení brzdy včetně výměny špalků (1 brzda) 129 Kč SE041 
Ráfková brzda mechanická: výměna brzdového lanka / bowdenu  + promazání a seřízení (1 brzda) 159 Kč SE042 
Ráfková brzda mechanická: výměna brzdy vč. seřízení (1 brzda) 159 Kč SE043 
Ráfková brzda mechanická / kotoučová mechanická: výměna brzdové páky vč. seřízení (1 páka) 159 Kč SE044 
Kotoučová brzda mechanická: výměna brzdového lanka / bowdenu  + promazání a seřízení (1 brzda) 159 Kč SE045 
Kotoučová brzda hydraulická: montáž kompletní brzdy, vč. zkrácení hadičky a seřízení (1 brzda) 299 Kč SE046 
Kotoučová brzda hydraulická: odvzdušnění kotoučové brzdy, vč. náplně (1 brzda) 249 Kč SE047 
Kotoučová brzda: základní seřízení brzdy (1 brzda) 89 Kč SE048 
Kotoučová brzda: výměna brzdových destiček vč. seřízení brzdy (1 brzda) 99 Kč SE049 
Kotoučová brzda: odmaštění kotouče (1 kotouč) 49 Kč SE050 
Kotoučová brzda: rovnání kotouče (1 kotouč) 49 Kč SE051 
Kotoučová brzda: výměna kotouče (1 kotouč) 59 Kč SE052 
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OSTATNÍ 
  

Výměna omotávky řídítek silničního kola 269 Kč SE060 
Výměna vidlice, vč. seřízení brzdy, naražení ježka, zaříznutí krku vidlice 439 Kč SE061 
Seřízení hlavového složení  59 Kč SE062 
Rozebrání, vyčištění, namazání, seřízení hlavového složení, případně výměna ložisek 199 Kč SE063 
Výměna hlavového složení 289 Kč SE064 
Odvzdušnění hydraulického vedení teleskopické sedlovky, vč. výměny kapaliny 289 Kč SE065 
Mytí znečištěného kola (neobsahuje praní řetězu a čištění kazety, kladek přehazovačky, převodníků) 199 Kč SE066 
Montáž nosiče se vzpěrami (montáž nosiče s upnutím na sedlovku zdarma) 79 Kč SE067 
Montáž blatníků 79 Kč SE068 
Montáž a seřízení tachometru 59 Kč SE069 
Montáž stojánku 59 Kč SE070 
Výměna pedálů zdarma 
   
Diagnostika elektrokol vybavených systémem BOSCH, aktualizace SW, nastavení, protokol 390 Kč SE075 
Diagnostika elektrokol vybavených systémem SHIMANO, aktualizace SW, nastavení 390 Kč SE076 
   
Servis odpružených vidlic ROCK SHOX – základní 50 hodinový servis 490 Kč SE080 
Servis odpružených vidlic ROCK SHOX – velký 200 hodinový servis 890 Kč SE081 
   
Garanční prohlídka kola zakoupeného jinde (včetně centrování kol) 799 Kč SE090 
Hodinová sazba práce mechanika – účtováno v případě prací nedefinovaných tímto ceníkem 549 Kč SE099 
   

 
Expresní práce / práce na počkání v případě plného vytížení servisních techniků s příplatkem 50% (vždy dohodnuto se 
zákazníkem před přijetím zakázky do servisu). 
 
Montáž komponentů zakoupených jinde pouze po předchozí domluvě.  
 
V cenách jsou zahrnuta použitá maziva. 

V cenách není zahrnut použitý materiál.  

Ceny jsou uvedeny s DPH. 

 
Ceník platný od 1.9.2020.  


