
SERVIS BICYKLA
Príplatok za servis do 48h + sobota 50%

RÁM BICYKLA
Prečisťovanie závitov stred. zloženia
Vyrovnávanie pätky prehadzovača

od 10€
od 10€

PREDNÁ VIDLICA
Montáž vidlice*
Demontáž vidlice

od 15€
od 10€

Údržba elastomerovej vidlice od 25€
Výmena oleja a premazanie od 45€
Výmena oleja, tesnení a gufier od 60€

TLMIČ
TLMIČ
Veľký servis tlmiča

od 38€
od 72€

KOLESÁ
Vycentrovanie kolesa
Vycentrovanie zaplet. kolesa**

od 11€
od 18€

Vycentrovanie kolesa s doplením špíc od 14€

Rozpletenie kolesa 6€
Výplet a centrovanie klasického kolesa od 35€
Výplet a centrovanie BMX a iných kolies od 40€
Výplet a centrovanie BMX kolesa*** od 45€

Výplet, centrovanie zapletaného kolesa s meraním napnutia
špicov tenzometrom

od 50€

Výmena duše a plášťa/demontované od 6€
Výmena duše a plášťa/demontáž od 8€
Výmena duše a plášťa/e-Bicykle**** od 12€
Lepenie duše od 6€
Lepenie galusky na ráfik od 20€
Montáž bezdušového kitu na TL ready od 20€

PREVODOVÉ MECHANIZMY
Nastavenie radenia
Montáž prešmykača s nastavením

od 10€
od 10€

Montáž prehadzovača s nastavením od 10€
Montáž radenia s nastavením od 15€
Výmena radiacich laniek a bowdenov od 20€
Výmena radiacich laniek a bowdenov(vnútro) od 25€

BRZDY
Nastavenie ráfikovej brzdy
Montáž ráfikovej brzdy s nastavením

od 7€
od 10€

Montáž jednej kotúčovej hyd.brzdy od 18€
Demontáž brzdy od 2€
Výmena brzdových laniek a bowdenov od 18€
Výmena brzdových laniek a bowdenov s vnútorným vedením od 25€
Výmena platničiek kotúčových bŕzd s vystredením strmeňa od 7€
Výmena minerálneho oleja s odvzdušnením od 18€

VIACKOLEČKO/REŤAZ
Montáž a demontáž kazety
Montáž a demontáž kazety

od 6€
od 6€

Montáž a demontáž reťaze od 7€

OSTATNÉ
Kompletný servis sedlovky Rock Shox
Montáž alebo demontáž stred. zloženia

od 66€
od 12€

Montáž kľúk od 8€

HLAVOVÉ ZLOŽENIE
Montáž hlavového zloženia
Demontáž hlavového zloženia

od 15€
od 6€

Premazanie a prečistenie h.zloženia od 15€

Demontáž kľúk od 7€
Montáž pedálov od 5€
Demontáž pedálov od 4€
Navynutie omotávky riadidiel od 15€
Skladovanie opraveného bicykla 1€/deŇ

Rozobranie, premazanie a vyčistenie + čapov na zadnej
stavbe celoodpruženého bicykla

od 65€

Rozobranie, premazanie a vyčistenie + výmena ložísk
na zadnej stavbe celoodpruženého bicykla

od 100€

Montáž doplnkov od 5€
Diagnostika systému Shimano Di2, Shimano STEPS a Bosch od 25€
Hodinová sadzba na ostatné práce 50€
Čistenie bicykla bez demontáže 15€

SERVISNÉ BALÍKY NA MIERU

Balík 1 | 50€
Nahustenie pneumatík, centrovanie kolies, kontrola reťaze, mazanie reťaze, 
mazanie laniek, nastavenie radenia, bŕzd, kontrola a dotiahnutie skrutiek 
predstavca, kľúk, pedálov a kolies

Balík 2 | 75/85€
Práce z balíku 1 + výmena všetkých laniek a bowdenov s 
vonkajším/vnútorným vedením

Balík 3 | 90/100€
Práce z balíku 2. + rozobranie a premazanie nábojov, hlavového a 
stredového zloženia

*montáž vidlice na rám s nastavením brzdy a krku
**vycentrovanie zapletaného kolesa s meraním napnutia špicov tenzometrom

***vypletenie kolesa BMX (48 špicov) s vycentrovaním
****e-Bike, bicykle s bubnovou brzdou, s protišľapnou s nosičom, 2-niekne kočíkové koleso


