
 

 
 

Již mnoho let se staráme o kola prodaná u nás (ale i jinde), takže můžeme 

nabídnout odbornost a širokou paletu servisních prací za příznivé ceny. 

Nevíte-li si rady, co vaše kolo přesně potřebuje, 

přijeďte a společně najdeme vhodné řešení ☺. 
 

 
 

   
-seřízení řazení   

-seřízení brzd (přední + zadní) 

-seřízení hlavového a středového složení 

-kontrola všech součástek kola 

-proměření řetězu 

-kontrola tlaku pneumatik 

-kontrola všech spojů kola (bezpečnostní prohlídka) 

-výměna řetězu, brzdových destiček, případně lanka bowdenu 

Cena balíčku neobsahuje cenu dílů a materiálu. 

U nových kol zakoupených v naší prodejně poskytujeme  

tuto službu po 1 rok zdarma! 



  

zahrnuje malý servis   

PLUS 

-centrování obou kol 

-výměna bowdenů a lanek (díly v ceně servisu) 

-seřízení a promazání nábojů 

-odvzdušnění hydraulických brzd, případné zkrácení hadic 

Cena balíčku neobsahuje cenu dílů a materiálu, není-li výslovně uvedeno. 

   

  

 

 
 

- oprava defektu duše         80,- 

- výměna duše nebo pláště        30,- 

- centrování kola nebo výměna  

  prasklých drátů        100,- 

- seřízení náboje, výměna osy, ložisek  150,-   

- zapletení kola, centrování 

  (při použití nových drátů)      290,- 

 

 

 

  

 

- seřízení přehazovačky      80,-   

- seřízení přesmykovače     80,- 

- výměna lanka a bowdenu   50,- 

-výměna řetězu       50,- 

-výměna kazety        30,- 

-výměna středové osy     100,- 

-výměna klik         80,- 

-výměna pedálů        30,- 

  



 

 

 
 

-seřízení bzdy V            50,- 

-seřízení kotoučové brzdy          80,- 

-odvzdušnění kotoučové brzdy, zkrácení hadice    100,- 

-výměna brzdových destiček, nebo brzdových špalků     30,- 

-výměna lanka a bowdenu          50,- 

-výměna V brzdy            80,- 

-výměna kotoučové brzdy        100,- 

 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

-výměna rámu             700,- 

-výměna vidlice            200,- 

-výměna hlavového složení       150,- 

 

 
 

-montáž tachometru              30,- 

-montáž rohů                30,- 

-montáž předního světla              20,- 

-montáž blikačky zadní              20,- 

-montáž stojanu                   20,- 

-montáž blatníků jednoduchých  30,- 

-montáž blatníků se spěrami        70,- 

-montáž košíku láhve              20,- 

-montáž hustilky pod košík           20,- 

-montáž nosiče               50,- 

 

Mytí kola                150,- 

Sestavení nového kola přineseného v krabici  700,- 

 

K novým kolům zakoupeným v naší prodejně poskytujeme 

montáž doplňků ZDARMA a 20% slevu na servisní práce po 

celou životnost kola. 
 

Ostatní servisní práce nezahrnuté v tomto ceníku budou účtovány dle časové 

náročnosti, a to s hodinovou taxou mechanika 300,- Kč. 

• Přibližnou cenu servisních prací vám sdělíme při převzetí kola. 

• Ceny servisních prací jsou uvedeny s DPH 21%.  

• Kola na servis nám prosím předávejte bez známek velkého znečištění 

(neplatí pro případy, kdy požadujete i službu mytí kola). 

• Ceny uvedené v tomto ceníku jsou pouze za servisní práce a neobsahují 

cenu dílů a materiálu.  


