CENÍK CYKLOSERVISU KOLA ŠILHAVÝ s.r.o. platný od 1. 1. 2013 (ceny včetně 20% DPH)
HODINOVÁ SAZBA ........................................................................... 350,-

RÁM A VIDLICE

DOPLŇKY

výměna vidlice ................................................................................. 299,repase odpružené vidlice, nebo tlumiče od .................................... 499,oprava závitů (středové složení, nebo pedály) .............................. 150,rovnání patky přehazovačky ............................................................. 99,výměna patky přehazovačky ............................................................. 79,výměna oleje odpružené vidlice (vč. oleje) .................................... 299,seřízení hlavového složení ................................................................ 99,výměna čepů v celoodpruženém kole .......................................... 1190,-

montáž a nastavení tachometru ............................. 99,- (bezdrát 199,-)
montáž košíku na lahev, nebo držáku pumpičky ............................ 49,montáž stojánku ................................................................................ 50,montáž blatníků ............................................... 99,- (se vzpěrami 199,-)
montáž nosiče .................................................................................... 99,montáž rohů....................................................................................... 80,omotání řídítek ................................................................................. 99,montáž dětské sedačky ................................................................... 250,montáž předního, zadního světla, odrazky, nebo zvonku ............... 30,montáž kufrů na tretry ..................................................................... 99,-

SERVIS NA POČKÁNÍ.................................................... cena práce + 50%

CELKOVÉ SESTAVENÍ KOLA
sestavení dětského kola z krabice 12“–22“ ................................. 790,sestavení kola z krabice 24“–29“ ................................................ 1000,kompletní sestavení kola z dílů .....................................................1200,sestavení rotopedu, ergometru, crossového a cyklotrenažéru .... 600,rozebrání kola ................................................................................. 500,-

KOLA
PŘEVODY
seřízení přehazovačky, nebo přesmykače ........................................ 85,výměna přehazovačky, nebo přesmykače + seřízení .................... 199,výměna kazety (pastorku) ................................................................ 85,výměna řetězu ................................................................................... 80,výměna středové osy ...................................................................... 199,výměna klik ..................................................................................... 149,výměna lanka + seřízení (1 ks) ....................................................... 125,výměna lanka a bowdenu + seřízení (1 ks) ................................... 199,-

vypletení a docentrování kola z nových dílů ................................. 400,přepletení kola z původních dílů .................................................... 450,centrování (1 kolo) ......................................................................... 130,doplnění drátů + centrovaní ........................................................... 149,nalepení galusky ................................................................................ 99,seřízení a namazání náboje ............................................................. 199,dotažení kónusů náboje (1 kolo) ...................................................... 49,výměna duše, pláště, nebo ráfkové pásky ....................................... 75,-

OSTATNÍ
1. GARANČNÍ PROHLÍDKA
NA KOLA ZAKOUPENÁ U NÁS
............................... ZDARMA

BRZDY
seřízení ráfkové brzdy (1 ks) ............................................................ 80,seřízení hydraulické brzdy vč. kapaliny (1 ks) .............................. 199,montáž hydraulické brzdy (1 ks) ................................................... 299,výměna brzdové páky (1 ks) ............................................................. 99,výměna brzdových špalíků (1 pár) ................................................... 49,výměna brzdových destiček (1 brzda) .............................................. 99,rovnání brzdového kotouče .............................................................. 99,výměna lanka + seřízení (1 ks) ....................................................... 125,výměna lanka a bowdenu + seřízení (1 ks) ................................... 199,seřízení mechanické kotoučové brzdy (1 ks) ................................... 99,-

výměna řídítek ................................................................................ 199,výměna představce ......................................................................... 149,výměna sedlovky, nebo sedla ........................................................... 99,výměna pedálů .................................................................................. 49,výměna hlavového složení .............................................................. 270,výměna gripů .................................................................................... 99,zkrácení řídítek, nebo krku přední vidlice .................................... 120,výměna ložiska (1 pár) ................................................................... 199,namazání řetězu ................................................................................ 99,výměna sedla ..................................................................................... 55,kontrola seřízení a promazání ....................................................... 300,-

mytí kola .......................................................................................... 150,měření řetězu, nebo tlaku vidlice a tlumiče ............................ ZDARMA
nahuštění kola, vidlice, nebo tlumiče ....................................... ZDARMA
montáž doplňků na zakoupené kolo ......................................... ZDARMA

ZÁKLADNÍ SERVIS KOLA ....................... 599,- (hydraulické brzdy 699,-)
seřízení brzd
seřízení řazení
seřízení hlavového složení
kontrola dotažení šroubů
změření stavu řetězu
nafouknutí kol na správný tlak
kontrola celkového stavu kola
docentrování výpletů kol
v případě potřeby výměna brzdových špalíků, nebo destiček
čištění a mazání bowdenů
konzultace a nastavení odpružené vidlice a tlumiče

VELKÝ SERVIS KOLA ............................. 899,- (hydraulické brzdy 999,-)
seřízení brzd
seřízení řazení
seřízení, vyčištění a promazání hlavového složení
seřízení, vyčištění a promazání středového složení
seřízení, vyčištění a promazání nábojů kol
vycentrování a dotažení výpletů kol
v případě potřeby výměna brzdových špalíků, nebo destiček
kontrola a dotažení šroubů
kontrola stavu lanek a bowdenů
změření stavu řetězu + případná výměna
vyčištění a promazání sedlové trubky a sedlovky
nafouknutí kol na správný tlak
kontrola celkového stavu kola

