
BICYKEL   

Expresný príplatok za servis v sezóne mimo poradia (do 48 hodín) + servis v 
sobotu             50%

RÁM BICYKLA   

prečisťovanie závitov na stredové zloženie od 8,00 €
vyrovnávanie pätky prehadzovača od 6,00 €
VIDLICA PREDNÁ   

montáž vidlice na rám s nastavením brzdy a upravením krku od 10,00 €
demontáž vidlice od 5,00 €
úplná údržba vidlice elastomerovej (vyčistenie + premazanie) od 20,00 €
výmena oleja + vyčistenie (otvorená patróna) od 35,00 €
výmena oleja + výmena tesnení a gufier od 55,00 €
kompetný servis sedlovky Rock Shox Reverb od 55,00 €
KOLESÁ   

vycentrovanie kolesa od 7,00 €
vycentrovanie zapletaného kolesa + meranie napnutia špicov tenzometrom od 15,00 €
vycentrovanie kolesa s doplnením špíc od 9,00 €
rozpletenie kolesa od 5,00 €
vypletenie kolesa klasického s vycentrovaním od 15,00 €
vypletenie kolesa BMX (a podobné) s vycentrovaním od 15,00 €
vypletenie kolesa BMX (48 špicov) s vycentrovaním od 20,00 €
vypletenie zapletaného kolesa s vycentrovaním + meranie napnutia špicov 
tenzometrom s vycentrovaním od 30,00 €

výmena duše a plášťa - demontované koleso, predné koleso s rýchloupínakom od 2,00 €
výmena duše a plášťa - zadné koleso od 3,00 €
výmena duše a plášťa - elektro bicykle, bicykle s bubnovou brzdou, s 
protišľapnou s nosičom od 6,00 €
lepenie duše od 4,00 €
lepenie galusky na ráfik od 10,00 €
montáž bezdušového kitu na bežné kolesá od 20,00 €
montáž bezdušového kitu na TL ready kolesá od 15,00 €
montáž bezdušového kitu na TL kolesá od 10,00 €
PREVODOVÉ MECHANIZMY   

nastavenie radenia od 5,00 €
montáž prešmykača s nastavením od 5,00 €
montáž prehadzovača s nastavením od 5,00 €
montáž radenia s nastavením od 10,00 €
výmena radiacich laniek a bowdenov od 10,00 €
HLAVOVÉ ZLOŽENIE   

montáž hlavového zloženia od 10,00 €
demontáž hlavového zloženia od 5,00 €
premazanie a prečistenie hlavového zloženia od 8,00 €
NÁBOJE   

rozobranie a zloženie náboja s premazaním od 10,00 €
rozobranie, premazanie a nadstavenie orecha od 10,00 €
BRZDY   

nastavenie brzdy ráfikovej od 3,00 €
montáž  ráfikovej brzdy s nastavením od 5,00 €
montáž  jednej kotúčovej hydraulickej brzdy s nadstavením od 5,00 €



demontáž brzdy od 2,00 €
výmena brzdových laniek a bowdenov - vonkajšie vedenie od 10,00 €
výmena brzdových laniek a bowdenov - vnútorné vedenie od 15,00 €
výmena platničiek v kotúčových brzdách s vystredením strmeňa od  5,00 €
výmena brzdovej kvapaliny (minerálneho oleja) v hydraulickej brzde s 
odvzdušnením             od 15,00 €
VIACKOLEČKO/REŤAZ   

montáž  a demontáž kazety od 3,00 €
montáž  a demontáž voľnobežky od 3,00 €
montáž  a demontáž reťaze od 4,00 €
STREDOVÉ ZLOŽENIE/KĽUKY   

montáž  alebo demontáž stredového zloženia od 10,00 €
montáž kľúk od 3,00 €
demontáž kľúk od 4,00 €
PEDÁLE   

montáž pedálov od 2,00 €
demontáž pedálov od 2,00 €
OSTATNÉ   

navynutie omotávky na cestné riaditká od 8,00 €

Skladovanie opraveného bicykla - nevyzdvihnutého po dohodnutom termíne 1,00 €/deň
rozobratie, premazanie, vyčistenie + pretočnie ložísk na zadnej stavbe 
celoodpruženého bicykla od 50,00 €
rozobratie, premazanie, vyčistenie + výmena ložísk na zadnej stavbe 
celoodpruženého bicykla od 80,00 €

Hodinová sadzba na ostatné práce  25,00 €
Čistenie bicykla (bez demontáže) prirážka 10,00 €
Z uvedených cien poskytujeme zľavu na servis bicyklov zakúpených v našej 
predajni 30%
Na internetové značky bicyklov (Canyon, Radon, YT industries...), bicykle značky 
Specialized a montáž u nás nezakúpených komponentov sa uvedené ceny opráv 
navyšujú o                                         50%

Cenník platný od 10.3.2017

K výslednej cene opravy sa pripočítava cena za materiál (napr. lanká, bowdeny,...) v prípade, že bol 
potrebný.

Len u nás máte možnosť si vybrať jeden z troch servisných balíkov 

1. servisný balík- cena 30 € - zahŕňa nasledovné práce - nahustenie pneumatík (prípadná oprava 
defektov), centrovanie kolies v prípade potreby, kontrola reťaze, mazanie reťaze, mazanie laniek, 
nastavenie radenia, nastavenie bŕzd, kontrola a dotiahnutie skrutiek predstavca, kľuky, pedále, kolesá

2. servisný balík - cena 45 € - práce z 1. servisného balíku + výmena všetkých laniek a bowdenov

3. servisný balík - cena 55 € - práce z 2. servisného balíku + rozobranie a premazanie nábojov, 
hlavového zloženia, stredového zloženia


