
Ceník servisních prací 

Elektroservis 

Proměření napětí baterie ................................................................. 99 Kč 
Diagnostika kapacity baterie včetně vybíjecí křivky ........................ 490 Kč 
Formátování baterie ....................................................................... 290 Kč 
Diagnostika poruchy elektrozařízení (1hod. práce) ......................... 450 Kč 
Repase baterie ............................................... viz ceník repasování baterií 

Cykloservis 

Základní servis ................................................................................ 690 Kč 
Základní servis obsahuje: 

• seřízení řazení a kontrola lanek/bovdenů, 

• seřízení brzd-kontrola lanek/bovdenů/špalíků/destiček, 

• kontrola protažení řetězu – promazání, 

• docentrování výpletů kol (základní), 

• kontrola všech spojů, 

• kontrola odpružené vidlice, promazání, 

• kontrola hlavového složení, 

• kontrola/dohuštění pneu, 

• kontrolní jízda 
Velký servis .................................................................................. 1 190 Kč 

Velký servis obsahuje: 

• všechny položky Základního servisu, 

• výměna bovdenů, lanek řazení a brzd.destiček/špalíků (bez 
materiálu) 

• výměna řetězu 

• promazání a vyčištění hlavového složení 

• dotažení a promazání závitu středového složení 



Řazení 
Seřízení přehazovačky/přesmykače .................................................. 99 Kč 
Seřízení přehazovačky včetně rovnání patky .................................. 199 Kč 
Výměna bovdenů a lanek vč. seřízení přední, zadní ....................... 290 Kč 
Výměna řetězu .................................................................................. 99 Kč 
Výměna kazety ................................................................................ 129 Kč 

Brzdy 

Výměna špalíků V brzdy a seřízení (pár) ........................................... 99 Kč 
Výměna lanek a bovdenů přední, zadní .......................................... 290 Kč 
Výměna destiček a seřízení ............................................................. 190 Kč 
Odvzdušnění, doplnění kapaliny, výměna destiček, seřízení (1brzda) 
 ........................................................................................................ 290 Kč 
Rovnání kotouče ............................................................................. 100 Kč 
Montáž komplet kot. brzdy včetně zakrácení hadičky .................... 399 Kč 

Kola 

Výměna duše/pláště ......................................................................... 99 Kč 
Výměna duše/pláště elektrokolo – kolo s pohonem ....................... 150 Kč 
Centrování ...................................................................... 100 Kč až 300 Kč 
Vypletení kola včetně vystříhání starých drátů ............................... 499 Kč 
Vypletení motoru do ráfku ............................................................. 699 Kč 
Seřízení, vyčištění a promazání náboje ........................................... 250 Kč 
Servis ořechu zadního náboje ......................................................... 290 Kč 
Úprava na bezdušový systém, 1kolo včetně materiálu (bez pláště) 
 ........................................................................................................ 590 Kč 
Doplnění tmelu ............................................................................... 149 Kč 



Další servisní práce 

Kompletace kola z krabice .............................................. 490 Kč až 990 Kč 
Demontáž/montáž vidlice včetně seřízení brzdy, nastavení řídítek 
 ........................................................................................................ 490 Kč 
Montáž/nastavení computeru .......................................................... 99 Kč 
Výměna gripů  ................................................................................... 99 Kč 
Výměna omotávky .......................................................................... 150 Kč 
Výměna pedálů ................................................................................. 50 Kč 
Montáž/výměna řídítek/představce ............................................... 150 Kč 
Montáž sedačky, blatníků, nosiče ................................................... 150 Kč 

Hodinová sazba na ostatní úkony .......................................... 450 Kč/hod. 

 

Ceny jsou včetně DPH a zahrnují pouze práci bez použitého materiálu. 

 


