Ceník a nabídka
Nabídka cen
Cena kola
Garanční prohlídka
Předsezonní prohlídka plus
1. rok jen práce
2. rok jen práce
Přednost v servisu
Práce spojená s reklamací
Doplňky veškeré
Servisní práce
Oblečení obchodu
Segafredo servis
Nákup dalšího kola bonus

GOLD
plná MOC
v ceně

SILVER
sleva 3%
240

BRONZE
sleva 5%
490

v ceně
450
vždy
v ceně
minus 10%
minus 20%
minus 25%
v ceně
3%

450
690

690

50%

80%

Garanční prohlídka
seřízení vůlí, centrování kol, seřízení brzd, řazení,
kompletní funkční kontrola kol zakoupených v OTOSport

490 Kč

Garanční prohlídka a potvrzení záruky
kola zakoupeného v jiné prodejně

1 490 Kč

Předsezonní prohlídka malá
kontrola a seřízení všech uložení, promazání lanek,
zabroušení brzd špalků, brzdových desek, docentrování
výpletů, kontrola řetězu, seřízení řazení a brzd

690 Kč

Předsezonní prohlídka plus
kontrola a seřízení všech uložení, výměna lanek
a bowdenů,c entrování kol, kontrola řetězu, seřízení řazení
a brzd, zabroušení brzdových špalků (desek)

990 Kč

Předsezonní prohlídka velká
promazání a seřízení všech uložení (náboje, řízení, střed)
výměna lanek a bowdenů,výměna brzd špalků, desek,
cenrování kol, kontrola eventuální výměna řetězu, seřízení
řazení a brzd

1 990 Kč

Možnost testování kol
Bez noci (kola) u zákazníka
1. Noc kola u zákazníka (max. 4 noci)
2. Tři noci kola (pátek–pondělí)

ZDARMA
500 Kč
1000 Kč

Na vaše kolo jen špičkové nářadí
SERVIS BRZDY
Hydraulická – montáž (1 ks vč. seřízení, zakrácení a odvzdušení)
Hydraulická – odvzdušnění (1ks brzda vč. seřízení)
Hydraulická – výměna kapaliny (1 ks brzda vč. seřízení)
Hydraulická – výměna hadice (1 ks vč. seřízení a odvzdušnění)
Kotoučová – frézování navářek (1 brzda)
Kotoučová – odmaštění kotouče
Kotoučová – rovnání kotouče
Kotoučová – promazání pístku třmene
Kotoučová – výměna kotouče
Kotoučová – seřízení (1 ks brzda)
Kotoučová – výměna destiček (1 ks – pár)
Mechanická – promazání čelistí (pár)
Mechanická – seřízení (1 brzda)
Mechanická – výměna lanka
Mechanická – výměna bowdenu a lanka
Mechanická – výměna páky
Mechanická – výměna špalků (1 pár)

399 Kč (280101)
299 Kč (280102)
299 Kč (280103)
399 Kč (280104)
399 Kč (280105)
49 Kč (280106)
149 Kč (280107)
99 Kč (280108)
ZDARMA
199 Kč (280109)
249 Kč (280110)
99 Kč (280111)
149 Kč (280112)
149 Kč (280113)
249 Kč (280114)
199 Kč (280115)
49 Kč (280116)

SERVIS KOLA
Centrování kola
Dotažení konusů
Repase ořechu
Repase předního náboje
Repase zadního náboje
Přepletení kola
Rozpletení kola
Výměna drátu do 5 ks na předním kole
Výměna drátů do 5 ks na zadním kole
Výměna duše
Přezutí pláště kola – 1 ks
Vypletení kola
Instalace bezdušového systému 1 ks
Instalace bezdušového systému - pár
Revize bezdušového systému 1 ks

149 Kč
199 Kč
399 Kč
299 Kč
399 Kč
499 Kč
199 Kč
249 Kč
299 Kč
99 Kč
99 Kč
399 Kč
299 Kč
499 Kč
149 Kč

(280117)
(280118)
(280119)
(280120)
(280121)
(280122)
(280123)
(280124)
(280125)
(280126)
(280127)
(280128)
(280129)
(280130)
(280131)

SERVIS PŘEVODY
Demontáž středového složení
Dotažení kazety
Dotažení středu
Montáže středového složení
Promazání hlavního kloubu přehazovačky
Repase kladek přehazovačky
Rovnání patky přehazovačky
Seřízení přehazovačky

199 Kč
49 Kč
99 Kč
249 Kč
399 Kč
199 Kč
199 Kč
99 Kč

(280132)
(280133)
(280134)
(280135)
(280136)
(280137)
(280138)
(280139)

Seřízení přesmyku
Servis elektronického řazení
Repase závitu pedálu kliky
Výměna kazety
Výměna převodníku
Výměna klik
Výměna přehazovačky (vč. seřízení)
Výměna přesmykače (vč. seřízení)
Výměna lanka řazení (vč. seřízení)
Výměna lanka a bowdenu (vč. seřízení)
Výměna lanek a bowdenů silničního kola (seřízení a omotání)
Výměna řadicí páčky (vč. seřízení)
Výměna řetězu (vč. seřízení)
SERVIS VIDLICE
Montáž vidlice
Repase odpružené vidlice
– podle druhu a náročnosti dle dohody

99 Kč
499 Kč
499 Kč
99 Kč
49 Kč
149 Kč
199 Kč
199 Kč
199 Kč
249 Kč
699 Kč
199 Kč
69 Kč

(280140)
(280141)
(280142)
(280143)
(280144)
(280145)
(280146)
(280147)
(280148)
(280149)
(280150)
(280151)
(280152)

499 Kč (280153)
od 999 Kč (280154)

SERVIS TLUMIČ
Montáž tlumiče
Repase tlumiče – provádíme dodavatelsky

399 Kč (280154)

SERVIS TELESKOPICKÁ SEDLOVKA
Montáž teleskopické sedlovky – vedení venkem
Montáž teleskopické sedlovky – vedení rámem
Odvzdušení hydrauliky sedlovky
Výměna hadice teleskopické sedlovky (vč. montáže)

199 Kč
499 Kč
299 Kč
699 Kč

SERVIS OSTATNÍ
Demontáž hlavového složení
Promazání a seřízení pedálu 1 ks
Omotání silničních řídítek
Montáž hlavového složení
Sestavení kola včetně vyplétání kol
Sestavení kola s komponentů
Sestavení kola z krabice
Vylisování a nalisování ložiska 1 ks
Čištění dílů ultrazvukem – 1 díl (přehazovačka, kazeta, kotouč...)

149 Kč (280159)
149 Kč (280160)
399 Kč (280161)
249 Kč (280160)
3999 Kč (280161)
3499 Kč (280162)
999 Kč (280163)
199 Kč (280164)
149 Kč (280165)

(280155)
(280156)
(280157)
(280158)

Všechny ceny jsou včetně DPH a všech maziv, případně čistících emulzí.
V ceníku úkony neuvedené budou sděleny personálem v kalkulaci 1 hodina práce 499 Kč.
Kola na servis přijímáme bez hrubých nečistot,
v opačném případě účtujeme částku 200 Kč za mytí kola.

