Ceník servisních prací
ceny včetně DPH 21%

Garančníprohlídka
seřízenívůlí, centrová níkol, seřízeníbrzd, řazení,
dotaženíšroubových spojení

360.00 Kč

Předsezonníprohlídka malá
kontrola a seřízenívšech uložení, promazá nílanek,
zabroušeníbrzd špalků, brz. desek, docentrová nívýpletů,
konrola řetě zu, seřízenířazení+ brzd

540.00 Kč

Předsezonníprohlídka plus
840.00 Kč
kontrola a seřízenívšech uložení, výmě na lanek
a bowdenů, centrová níkol, kontrola řetě zu, seřízenířazení
+ brzd, zabroušeníbrzd. špalků (desek)
Předsezonníprohlídka velká
1,200.00 Kč
promazá nía seřízenívšech uložení(ná boje, řízení, střed),
výmě na lanek a bowdenů, výmě na brzd špalků, desek,
cenrová níkol, kontrola event. výmě na řetě zu,
seřízenířazenía brzd

Ceny jednotlivých úkonů
- rovná nípatky přehazovač ky
- D+M odpružené vidlice(výmě na za pevnou)
- rozebrá ní,složenía promazá níodpr. vidlice
(pružina-elastomer)
- promazá nía seřízeníhlav. složení
- D+M řidítek (vč etně D+M brzd. pá k, gripů, řazení, rohů)
- montá ž rohů
- D+M gripů
- D+M stř. osy JIS, ISIS (vč etně D+M klik)
- D+M osy Hollowtech (vč etně D+M klik)
- D+M klik JIS, ISIS
- D+M klik Hollowtech
- dotaženíklik
- D+M pedá lů
- D+M řetě zu
- D+M vícekola, kazety
- seřízenípřehazovač ky, přesmykač e
- D+M lanka brzd nebo řazení, vč etně seřízení
- zapleteníkola + centrová ní
- centrová níkola
- seřízenívůle ná boje
- D+M plá ště -duše, nahuště ní
- lepeníduše
- D+M brzd. špalků 1pá r, seřízení
- montá ž hydraulické brzdy
- odvzdušně ní1 brzdy
- zkrá cení(výmě na) brzd. hadice + odvzdušně ní
- výmě na brzd. desek
- D+M brzd. kotouč e
- montá ž svě tla, blikač ky
- montá ž drá tě né ho košíku na řidítka
- montá ž drá tě né ho košíku na nosič
- výmě na sedla
- montá ž nosič e
- montá ž stojá nku
- montá ž košíku na lahev
- montá ž dě tské sedač ky
- montá ž cyklocomputeru vč etně nastavení
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