
CENÍK SERVISNÍCH SLUŽEB 

Servisní balíčky 

Malý servis  - 450,- 

Seřízení přehazovačky a přesmykače, seřízení brzd, změření stavu řetězu, kontrola a dotažení všech šroubových 

spojů, nahuštění pneumatik na předepsaný tlak 

 

Velký servis – 990,- 

Seřízení přehazovačky a přesmykače, seřízení brzd, seřízení vůle hlavového složení, změření stavu řetězu, mazání 

řetězu, dotažení klik, pedálů a ostatních šroubových spojů, centrování kol (stranové, bez demontáže plášťů), 

dohuštění kol na potřebný tlak, povrchové mazání noh odpružené vidlice. 

 

Kompletní servis – 1590,- 

Seřízení přehazovačky a přesmykače, seřízení brzd, kontrola stavu bovdenů a lanek, seřízení vůle hlavového složení 

vč. čištění a mazání, změření stavu řetězu, mazání řetězu, seřízení vůle v nábojích vč. čištění a mazání, seřízení vůle 

středového složení vč. čištění a mazání, vycentrování kol, případná výměna duší/plášťů, povrchové mazání noh 

odpružené vidlice, dotažení klik, pedálů a ostatních šroubových spojů, dohuštění kol na potřebný tlak, bez 

mytí/čištění kola. 

                      

Jednotlivé servisní služby 

Převody 

Seřízení řazení 199,- 

Seřízení přehazovačky 119,- 

Seřízení přesmykače 119,- 

Výměna přehazovačky nebo přesmykače ( vč. seřízení )  249,- 

Výměna řazení ( vč. Seřízení ) 349,- 

Výměna převodníků 139,- 

Výměna řadícího lanka a bovdenu ( 1 ks vč. seřízení ) 149,- 

Výměna kazety 99,- 

Výměna řetězu (vč. upravení délky ) 99,- 

Změření délky řetězu zdarma 

Vyčištění řetězu a mazání 299,- 

Výměna středové osy 299,- 

Výměna klik a převodníků 199,- 

Rovnání patky přehazovačky 139,- 

 



Hlavové složení, řízení a posed 
Výměna hlavového složení 349,- 

Seřízení hlavového složení 49,- 

Seřízení hlavového složení + čištění a promazání 249,- 

Montáž / výměna řídíte 259,- 

Montáž / výměna představce 99,- 

Montáž / výměna sedla nebo sedlovky 99,- 

Montáž košíku na řídítka 99,- 

Výměna gripů – MTB 69,- 

Montáž rohů 79,- 

Kola 
Vypletení kola z nových dílů 599,- 

Vypletení kola ( přepletení ) 499,- 

Centrování kola od 69,- 

Výměna pláště nebo duše od 49,- 

Seřízení a namazání náboje 199,- 

Dotažení kónusů náboje 99,- 

Výměna ořechu 149,- 

Repase předního náboje 229,- 

Repase zadního náboje 349,- 

Vytvoření bezdušového systému  249,-/ks 

Vylití bezdušového systému tmelem 149,-/kus 

Oprava prasklého drátu                                                                                                                           99,- 

 

Brzdy 
Výměna brzdového lanka a bovdenu ( 1 ks vč. seřízení ) 149,- 

Výměna brzdových pák ( vč. seřízení ) 249,- 

Seřízení ráfkové brzdy (1 brzda ) 99,- 

Výměna brzdových špalíků ( 1 brzda vč. seřízení ) 129,- 

Montáž hydraulické brzdy ( 1 brzda seřzení bez kapaliny ) 299,- 

Seřízení hydraulické brzdy ( 1 brzda ) 129,- 

Výměna brzdových destiček ( 1 brzda vč. seřízení )  139,- 

Rovnání brzdového kotouče ( 1 ks ) 129,- 

Odvzdušnění hydraulické brzdy ( 1 ks. bez kapaliny ) 199,- 

Montáž, demontáž kotouče  79,- 

Vyčištění třmene hydraulické brzdy ( 1 ks ) 149,- 

 

Vidlice 
Montáž vidlice ( zkrácení sloupku + ježek ) 249,- 

Repase odpružené vidlice od 999,- 

Úprava délky sloupku vidlice + ježek 149,- 

Montáž ježka do krku vidlice 49,- 

Dohuštění vzduchové vidlice  zdarma 



 

Středové složení, kliky, pedály 
Výměna pedálů 99,- 

Výměna klik  139,- 

Výměna středového složení  149,- 

Dotažení klik / pedálů zdarma 

Dotažení středového složení 199,- 

Rozebrání, čištění, promazaní a seřízení středového složení 249,- 

 

 

 
                                  

Sestavení kola / koloběžky 

Sestavení kola z krabice (vč. seřízení )                                                                                     999,- 

Sestavení kola z dílů (vč. seřízení )                                                                 1999,- 

Sestavení koloběžky z krabice (vč. seřízení )      499,-  

 

Montáže a doplňkové služby 
Montáž a nastavení tachometru 99,- 

Montáž dětské sedačky, blatníků nebo nosiče od 199,- 

Montáž stojánku 49,- 

Dofouknutí pneumatik zdarma 

Mytí celého kola 499,- 

Výměna lanka ( 1 ks vč. seřízení ) 99,- 

 

Další ustanovení 
V případě oprav neuvedených v ceníku a případě časově náročné opravy 

  Servisní práce 10 minut 99,- 

  Servisní práce 30 minut 159,- 

  Servisní práce 60 minut 299,- 

 

Uvedené ceny jsou bez materiálu. 

 

 

Ceník je platný od 1.1.2022, uvedené ceny jsou včetně DPH 


