
KÓD BIKE POPIS SLUŽBY CENA
ČAS 

min

SERVIS BIKE 24 Servis na vyžiadanie vykonaný prednostne do 24hodín, ak sú diely skladom - plus 50%

SERVIS BIKE Expres Servis na vyžiadanie vykonaný prednostne ihneď ak sú diely skladom - plus 100%

Hodinová sadzba
Práca mimo cenníka, alebo predĺženie štandardnej doby úkonu (spôsobené napr. 

neštandardným prevedením, znečistením, oxidáciou, poškodením, …).
25 €

60

0101 SERVIS BIKE BASIC- malý servis bicykla

Základná príprava na sezónu a bezpečnú jazdu. Kontrola a dotiahnutie všetkých skrutiek a

spojov bicykla. Montáž a demontáž kolies, nastavenie vôle nábojov kolies, stredového a

hlavového zloženia. Kompletné nastavenie radenia a bŕzd, mazanie reťaze, kontrola a

nastavenie pätky prehadzovača. Čistenie klzných častí odpruženia. Diagnostika prípadných

ďalších závad.

35 €

0102 SERVIS BIKE STANDARD- veľký servis bicykla

Rozobratie a oprava bicykla (montáž a demontáž kolies, vidlice, kľúk, reťaze, kazety,

prehadzovača, prešmykovača, bŕzd, stredového zloženia, …). Čistenie prevodového

ústrojenstva. Rozobratie, čistenie, kontrola a mazanie ložísk predného náboja, zadného náboja,

stredového zloženia, hlavového zloženia, kladiek prehadzovača a pedálov. Kontrola / oprava /

výmena kabeláže bŕzd, radenia a sedlovky. Kontrola hydraulických náplní bŕzd. Podmazanie

sedla a sedlovky. Kompletné nastavenie bicykla, všetkých spojov, skrutiek, radenia a bŕzd.

Výmena opotrebovaných častí.

55 €

0103 SERVIS BIKE PROFI- kompletný servis bicykla

Rozobratie a oprava bicykla (montáž a demontáž kolies, vidlice, kľúk, reťaze, kazety,

prehadzovača, prešmykovača, bŕzd, stredového zloženia, …). Čistenie prevodového

ústrojenstva. Rozobratie, čistenie, kontrola a mazanie ložísk predného náboja, zadného náboja,

stredového zloženia, hlavového zloženia, kladiek prehadzovača, pedálov a celej zadnej stavby.

Kontrola / oprava / výmena kabeláže bŕzd, radenia a sedlovky. Kontrola hydraulických náplní

bŕzd a ich odvzdušnenie. Centrovanie kolies. Podmazanie sedla a sedlovky. Kompletné

nastavenie bicykla, všetkých spojov, skrutiek, radenia a bŕzd. Presné naladenie všetkých ložísk. 

75 €

0104
SERVIS BIKE FULL PROFI- kompletný servis full alebo e-bike

bicykla

Rozobratie a oprava bicykla (montáž a demontáž kolies, vidlice, kľúk, reťaze, kazety,

prehadzovača, prešmykovača, bŕzd, stredového zloženia, …). Čistenie prevodového

ústrojenstva. Rozobratie, čistenie, kontrola a mazanie ložísk predného náboja, zadného náboja,

stredového zloženia, hlavového zloženia, kladiek prehadzovača, pedálov a celej zadnej stavby.

Kontrola / oprava / výmena kabeláže bŕzd, radenia a sedlovky. Kontrola hydraulických náplní

bŕzd a ich odvzdušnenie. Centrovanie kolies. Podmazanie sedla a sedlovky. Kompletné

nastavenie bicykla, všetkých spojov, skrutiek, radenia a bŕzd. Presné naladenie všetkých ložísk.

Výmena opotrebovaných častí.

100 €

0105
SERVIS BIKE vyskladanie bicykla z krabice (kúpa v inej

predajni, eshopu)

Odbalenie, kontrola, vyskladanie a nastavenie uťahovacích momentov všetkých komponentov.

Kompletné nastavenie, docentrovanie kolies, naladenie všetkých ložísk, nastavenie vidlice a

tlmiča na jazdca a každý potrebný detail, aby bol bike kvalitne pripravený na jazdu.

35 €

40

0106 SERVIS BIKE skaldné Skladné po 3 dňoch od informovaia zákazníka 1 € deň

0107 SERVIS BIKE drobné čistenie Očistenie bicykla od hrubej špiny, kde sa ide pracovať pre servisné účely (do 15 min.) 10 € 15

0108 SERVIS BIKE servisné čistenie Očistenie celého bicykla od hrubej a jemnej špiny, a následná impregnácia- veľké znečistenie 25 €
30

CENNÍK SERVISNÝCH ÚKONOV
Ceny servisných úkonov a služieb sú uvádzané bez ceny materiálu (pokiaľ nie je uvedené inak), ktorý sa naceňuje individuálne podľa potrieb pre konkrétny 

servis. Na bicykle typu fixed a single zľava 15%, v mesiacoch december až február zľava na všetky servisné úkony 20%.



0109 SERVIS BIKE kompletné čistenie 
Detailné čistenie celého bicykla, rámu, vidlice a všetkých komponentov s premazaním a

impregnovaním
40 €

60

0115 SERVIS BIKE zadnej stavby

Kompletné rozobratie všetkých čapov, ložísk, kĺbov zadnej stavby. Ich kontrola, čistenie,

mazanie, prípadná výmena. Montáž a demontáž tlmiča, kontrola, čistenie, mazanie, prípadná

výmena puzdier tlmiča.

35 €

90

0116 SERVIS BIKE hlavové zloženie- nastavenie
Zamedzenie vôle v hlavovom zložení- povolenie predstavca, dotiahnutie hl. zloženia a následné

dotiahnutie predstavca
3 €

5

0117 SERVIS BIKE hlavové zloženie- vyčistenie
Uvolnenie predstavca, vybratie z vidlice, vybratie vidlice, vyčistenie, nanesenie novej vazelíny,

zmontovanie
7 €

10

0118 SERVIS BIKE hlavové zloženie- výmena hviezdice Narazenie ježka do vidlice špeciálnym náradím 4 € 5

0119 SERVIS BIKE hlavové zloženie- výmena integrované Výmena hlavového zloženia s prelysovanám misiek 15 € 25

0120 SERVIS BIKE hlavové zloženie- výmena semi-integrované Výmena hlavového zloženia bez lysovania misiek, menia sa len ložiská priamo v hlavovej trubke 8 €
15

0121 SERVIS BIKE hlavové zloženie- výmena závitové Výmena závitového hlavového zloženia pri starých bicykloch 9 € 17

0122
SERVIS BIKE frézovanie dosadacích plôch na brzdu / stredové

zloženie
Vyčistenie, frézovanie závitov špeciálnym nástrojom, prečistenie, namazanie 15 €

15

0123 SERVIS BIKE oprava závitu – prerezanie domčeka stredu Oprava závitov špeciálnym náradím 10 € 13

0124 SERVIS BIKE oprava závitu – prerezanie jedného závitu Oprava závitov špeciálnym náradím 3 € 5

0125 SERVIS BIKE oprava závitu pomocou závitovej vložky Oprava závitov špeciálnym náradím 5 € 7

KÓD ELEKTRO BIKE POPIS SLUŽBY CENA
ČAS 

min

0130 SERVIS ELEKTRO batéria- nabitie Nabitie batérie na 100% 1 € 1

0131 SERVIS ELEKTRO batéria- kapacitný test Robí sa pomocou testera, po ukončení testu sa napojí ebike na diagnostiku a vystaví report 15 €
10

0132 SERVIS ELEKTRO batéria- čistenie kontaktov Vyčistenie kontaktov batérie a protikusu špeciálnym sprejom na kontakty 2 € 3

0133 SERVIS ELEKTRO batéria- zazimovanie Zazimovanie batérie pomocou testera, nastavenie optimálnej kapacity pre zimné uskladnenie 7 €
5

0134 SERVIS ELEKTRO batéria- nové úchyty Výmena úchytov, nové úchyty na ďalšiu batériu, zapojenie, nastavenie 5 € 8

0135 SERVIS ELEKTRO Chip tuning
Demontáž krytovania, uchytenia, motora, pripojenie chipu a následná spetná montáž, testovacia

jazda, cena bez chipu
30 €

45

0136 SERVIS ELEKTRO display- výmena Demontáž starého a montáž nového displaya, s diagnostikou a preskúšaním 15 € 12

0137 SERVIS ELEKTRO display- Update softwéru Aktualizácia máp, firmware pomocou diagnostiky 5 € 8

0138 SERVIS ELEKTRO display- čistenie kontaktov Vyčistenie kontaktov displaya a protikusu špeciálnym sprejom na kontakty 1 € 1

0139 SERVIS ELEKTRO kabeláž Výmena kabeláže 20 € 30

0140 SERVIS ELEKTRO motor- bez krytu a kontrola Kontrola a dotiahnutie motora bez krytu, dotiahnutie momentovým kľúčom 5 € 8

0141 SERVIS ELEKTRO motor- s krytom a kontrola Kontrola a dotiahnutie motora,zhodenie kľúk, odkrytovanie, dotiahnutie momentovým kľúčom 10 €
16



0142 SERVIS ELEKTRO motor- demontáž Demontáž kľúk, demontáž krytovania motora, demontáž motora 15 € 14

0143 SERVIS ELEKTRO motor- montáž Nahodenie motora,, pozapájanie všetkých konektorov, nahodenie krytu, montáž kľúk 19 € 18

0144 SERVIS ELEKTRO motor- výmena komplet
Demontáž starého, vyčistenie vnútrajška, výmena a montáž servisného kitu, dotiahnutie nového

bloku a poskladanie
25 €

35

0145 SERVIS ELEKTRO motor- výmena ložísk hnacích Výmena malého hriadeľového ložiska- demontáž, montáž a rozobratie motora 84 € 95

0146 SERVIS ELEKTRO motor- výmena ložísk hlavných Výmena hlavného veľkého motorového ložiska- demontáž, montáž a rozobratie motora 66 € 80

0147 SERVIS ELEKTRO motor- výmena ložísk hnacích a hlavných Výmena obidvoch motorových ložísk- demontáž, montáž a rozobratie motora 92 €
110

0148 SERVIS ELEKTRO pohon- diagnostika a report
Diagnostika systému na PC, kontrola error kódov a ich vymazanie, kontrola senzorov a čidiel,

report zákazníkovi
15 €

10

0149 SERVIS ELEKTRO pohon- Update firmwéru Update firmwéru pomocou diagnostického softwéru, ebike nesmie byť chipnutý 20 € 12

0150 SERVIS ELEKTRO pohon- senzory Výmena senzorov 6 € 8

0151 SERVIS ELEKTRO pohon- ovládače Výmena ovládacích páčok 6 € 7

0152 SERVIS ELEKTRO svetlá Nastavenie v diagnostike zapnutie-vypnutie svetiel 4 € 3

0153 SERVIS ELEKTRO svetlá- montáž
Montáž svetiel, potiahnutie káblov, zapojenie konektorov, odkrytovanie-zakrytovanie motora,

nastavenie v diagnostike
20 €

30

0154 SERVIS ELEKTRO ostatné práce Odborné činnosti vyžadujúce elektro znalosti- meranie, zapájanie, krimpovanie, diagnostika 1 €
1

KÓD VIDLICA / TLMIČ / SEDLOVKA POPIS SLUŽBY CENA
ČAS 

min

0160 SERVIS VIDLICA montáž / demontáž vidlice Demontáž a montáž kolesa, demontáž a montáž vidlice 7,5 € 12

0161 SERVIS VIDLICA narazenie ježka vidlice Narazenie nového ježka 5 6

0162
SERVIS VIDLICA rezanie nového závitu do krku vidlice,

montáž EDC ježka
Rezanie zavitu do krku vidlice 5 € 10

0163 SERVIS VIDLICA demontáž ježka vidlice Len demontáž starého ježka 2,5 € 4

0164 SERVIS VIDLICA skrátenie krku vidlice Odmeranie a zrezanie , skrátenie krku vidlice na požadovanú dĺžku 2,5 € 4

0165
SERVIS V/T/S montáž / demontáž kabeláže zamykania vidlice /

tlmiča
Demontáž starého a natiahnutie novej kabeláže 2,5 € 5

0165 SERVIS VIDLICA nastavenie lockoutu Nastavenie uzamykania vidlice 2,5 € 5

0166 SERVIS VIDLICA nastavenie vidlice a očistenie nôh
Nafúkanie vidlice podľa sagu, nastavenie odskoku, nastavenie kompresie, očistenie a

namazanie nôh
3 €

4

0167 SERVIS VIDLICA nastavenie zdvihu vidlice (úprava tokenov) Demontáž a montáž kolesa, vidlice a rozobratie nohy vidlice s úpravou zdvihu 35 € 40

0168 SERVIS VIDLICA generálna oprava lockout páčky Rozobratie, oprava a spätná montáž páčky 10 € 15

0169 SERVIS VIDLICA malý servis vidlice Čistenie, mazanie, výmena oleja vonkajších nôh, podľa potreby výmena tesnení. 25 € 30

Na niektoré bežné typy vidlíc a tlmičov jazdených na Slovensku máme tesniace sady skladom a v takomto prípade dokážeme servis spraviť do piatich pracovných dní. Aktuálnu 

dostupnosť konkrétnych tesniacich sád si môžeš overiť u nášho prijímacieho technika. Cena práce je uvádzaná bez materiálu, nakoľko jednotlivé značky a modely majú rôzne druhy 

olejov a tesnení.



0170 SERVIS VIDLICA veľký servis vidlice 
Malý servis + servis tlmenia a pruženia (čistenie, mazanie, výmena oleja, podľa potreby výmena

tesnení).
42,5 €

50

0171 SERVIS VIDLICA malý servis Cannondale Lefty / Fatty 
Čistenie, mazanie, výmena oleja vonkajšej nohy, servis pre 2spring, podľa potreby výmena 

tesnení.
30 €

45

0172 SERVIS VIDLICA veľký servis vidlice Cannondale Lefty / Fatty 
Kompletné rozobratie, čistenie a mazanie celej vidlice (ložiskových dráh, pruženia a tlmenia.

Výmena olejov a podľa potreby aj tesnení).
87,5 €

120

0173 SERVIS TLMIČ montáž / demontáž tlmiča Demontáž a montáž tlmiča 3,5 € 5

0174 SERVIS TLMIČ nastavenie tlmiča a očistenie piestnice Nafúkanie tlmiča podľa sagu, nastavenie odskoku, nastavenie kompresie, očistenie piestnice 3 €
4

0175 SERVIS TLMIČ malý servis tlmiča Čistenie, výmena tesnení a maziva vzduchovej komory 35 € 45

0176 SERVIS TLMIČ veľký servis tlmiča (1. kategória obtiažnosti)

Malý servis + servis tlmenia (čistenie, výmena oleja, výmena tesnení a natlakovanie IFP

komory). Do tejto kategórie patrí väčšina pružinových tlmičov a vzduchových tlmičov bez

externej nádržky.

45 €

50

0177 SERVIS TLMIČ veľký servis tlmiča (2. kategória obtiažnosti)
Malý servis + servis tlmenia (čistenie, výmena oleja, výmena tesnení a natlakovanie IFP

komory). Do tejto kategórie patrí väčšina vzduchových tlmičov s externou nádržkou.
55 €

60

0178 SERVIS TLMIČ veľký servis tlmiča (3. kategória obtiažnosti) 

Malý servis + servis tlmenia (čistenie, výmena oleja, výmena tesnení a natlakovanie IFP

komory). Do tejto kategórie patria atypické tlmiče ako napr. Specialized Brain, Scott Equalizer,

Fox Dyad,…)

65 €

100

0179 SERVIS TLMIČ výmena klzného púzdra Výmena klzného púzdra 4,5 € 5

0180
SERVIS V/T/S drobné čistenie pre servisné účely- (vidlica,

tlmič, sedlovka)
Drobné servisné čistenie 5 €

5

0181 SERVIS SEDLOVKA montáž / demontáž sedlovky Montáž, demontáž, premazanie 1,5 € 1

0182
SERVIS SEDLOVKA montáž / demontáž teleskopickej sedl.

(vonk. ved.)
Skrátenie bowdenu na požadovanú dĺžku, uchytenie k rámu, montáž sedlovky a páčky 10 €

10

0183
SERVIS SEDLOVKA montáž / demontáž teleskop. sedl. (vnút.

vedenie)

Natiahnutie bowdenu vnútrom rámu, demontáž a montáž stredov, skrátenie na požadovanú

dĺžku, montáž sedlovky a páčky
30 €

50

0184 SERVIS SEDLOVKA malý servis sedlovky Rozobratie, čistenie, mazanie mechanizmu (uzavretá patróna). 35 € 50

0185 SERVIS SEDLOVKA veľký servis sedlovky Malý servis + repas olejovej časti, výmena oleja, výmena tesnení a natlakovanie.) 65 € 100

0186 SERVIS SEDLOVKA montáž / demontáž sedlovej objímky Montáž a demontáž sedlovej objímky 0,5 € 1

0187 SERVIS SEDLOVKA odvzdušnenie páčky Odvzdušnenie páčky 5 € 5

0188 SERVIS SEDLOVKA montáž / demontáž lockout páčky Montáž a demontáž lockout páčky 1,5 € 2

0189
SERVIS SEDLOVKA výmena kvapaliny a odvzdušnenie

sedlovky
Výmena kvapaliny a odvzdušnenie sedlovky 10 € 15

0190 SERVIS V/T/S skrátenie / zapojenie hadičky
Demontáž, skrátenie hadice, nalisovanie tŕňa a olivka do skrátenej hadičky, zmontovanie,

odvzdušnenie páky
5 €

6

0199 SERVIS V/T/S montáž / výmena kabeláže / hadičiek Demontá a montáž hadičiek/bowden a lanko z koncovkami 10 € 15

0200 SERVIS V/T/S montáž / výmena kabeláže / hadičiek v ráme Demontá a montáž hadičiek/bowden a lanko z koncovkami 20 € 30

KÓD BRZDY POPIS SLUŽBY CENA
ČAS 

min



0210 SERVIS BRZDA kompletná údržba brzdy Výmena oleja, výmena platničiek, vyčistenie, nastavenie, odvzdušnenie 35 € 60

0211 SERVIS BRZDA nastavenie brzdy Vystredenie a nastavenie brzdy- poloha piestov, strmeňa, gumičiek, pačky 5 € 3

0212 SERVIS BRZDA montáž / demontáž brzdovej páčky Zhodenie a nahodenie pačky, pripojenie hadičiek alebo bowdenu a lanka 2,5 € 3

0213 SERVIS BRZDA montáž / demontáž gumičiek / platničiek Zhodenie a nahodenie gumičiek/platničiek 2,5 € 3

0214 SERVIS BRZDA montáž / demontáž tela brzdy, strmeňa Zhodenie a nahodenie strmeňa, pripojenie hadičiek alebo bowdenu a lanka 2,5 € 5

0215 SERVIS BRZDA montáž / demontáž kotúča Zhodenie a nahodenie kolesa, demontáž a montáž kotúča 2,5 € 6

0216 SERVIS BRZDA montáž / výmena hadičiek Demontá a montáž hadičiek/bowden a lanko z koncovkami 10 € 15

0217 SERVIS BRZDA montáž/ výmena hadičiek  v ráme Demontá a montáž hadičiek/bowden a lanko z koncovkami 20 € 30

0218 SERVIS BRZDA skrátenie / zapojenie hadičky
Demontáž, skrátenie hadice, nalisovanie tŕňa a olivka do skrátenej hadičky, zmontovanie,

odvzdušnenie páky
5 €

6

0219 SERVIS BRZDA rovnanie kotúča Vyrovnanie kotúča keď je z niektorej strany vyhnutý a šúcha o strmeň 3 € 4

0220 SERVIS BRZDA brúsenie kotúča Prebrúsenie kotúča bez zhadzovania kolesa 3 € 5

0221 SERVIS BRZDA čistenie kotúča Vyčistenie povrchovej nečistoty a mastnoty 3 € 5

0222 SERVIS BRZDA čistenie platničiek Vyčistenie povrchovej nečistoty a mastnoty zbrúsením povrchu na brúsnom papiery 3 € 5

0223 SERVIS BRZDA odvzdušnenie páčky Odvzdušnenie páky pri Shimano brzdách 3 € 5

0224
SERVIS BRZDA výmena kvapaliny a odvzdušnenie brzdy

SHIMANO
Odvzdušnenie brzdy z výmenou kvapaliny, kvapalina nie je súčasťou ceny 10 €

15

0225
SERVIS BRZDA výmena kvapaliny a odvzdušnenie brzdy

MAGURA
Odvzdušnenie brzdy z výmenou kvapaliny, kvapalina nie je súčasťou ceny 15 €

25

0226
SERVIS BRZDA výmena kvapaliny a odvzdušnenie brzdy

SRAM/AVID
Odvzdušnenie brzdy z výmenou kvapaliny, kvapalina nie je súčasťou ceny 20 €

50

0227 SERVIS BRZDA generálna oprava brzdovej páčky / strmeňa Kompletné rozobratie a poskladanie, výmena gumičiek, tesnení a pod. 12 € 60

0228 SERVIS BRZDA generálna oprava brzdy Kompletné rozobratie a poskladanie, výmena gumičiek, tesnení a pod. 25 € 60

KÓD POHON POPIS SLUŽBY CENA
ČAS 

min

0230
SERVIS POHON montáž / demontáž prehadzovača /

prešmykovača
Demontáž a montáž komponentov bez nastavenia prevodov 5 €

5

0231 SERVIS POHON montáž / demontáž kladiek prehadzovača Rozobratie klietky na ramienku prehadzovačky, výmena kladiek a spätná montáž 6 € 8

0232 RSERVIS POHON rovnanie pätky
Demontáž prehadzovačky, rovnanie pomocou špeciálneho nástroja, montáž prehadzovačky,

nastavenie nie je v cene
3 €

7

0233 SERVIS POHON montáž / demontáž pätky
Demontáž a montáž prehadzovačky, demontáž a montáž pätky, nastavenie prevodov nie je v

cene, demontáž a montáž kolesa
4 €

5

0234 SERVIS POHON nastavenie radenia predné/zadné Nastavenie radenia prevodov na prehadzovačke alebo prešmykovači 5 € 5

0235 SERVIS POHON montáž / demontáž radiacej páčky Demontá a montáž páčky zahŕňa aj výmenu lanka a nastavenie radenia 12 € 20

0236
SERVIS POHON oprava / vyčistenie a premazanie radiacej

páčky
Rozobratie, premazanie, zfunkčnenie 3 € 5

0237 SERVIS POHON  montáž / výmena bowdenov a laniek Demontá a montáž bowdenov a laniek z koncovkami 10 € 15



0238 SERVIS POHON montáž / výmena bowdenov a laniek  v ráme Demontá a montáž bowdenov a laniek z koncovkami 20 € 30

0239
SERVIS POHON montáž / demontáž reťaze s prispôsobením

dĺžky
Demontáž a montáž reťaze s skrátením na požadovanú dĺžku 5 € 8

0240
SERVIS POHON montáž / demontáž vodítka reťaze

(Prevodník)
Demontáž a montáž 5 € 6

0241
SERVIS POHON montáž / demontáž vodítka reťaze (Zadná

stavba)
Demontáž a montáž 2,5 €

3

0242 SERVIS POHON montáž / demontáž krytu reťaze Demontáž a montáž 5 € 5

0243 SERVIS POHON čistenie a mazanie reťaze
Vyčistenie reťaze použitím práčky a čistiaceho prostriedku, namazanie a utretie prebytočného

maziva
5 €

8

0244
SERVIS POHON montáž / demontáž pastorka / prevodníka /

pavúka
Zhodenie a nahodenie kľuky, zhodenie a nahodenie pastorka / prevodníka / pavúka 3 €

8

0245 SERVIS POHON montáž / demontáž kazety / viackolečka Zhodenie a nahodenie kolesa, zhodenie a nahodenie kazety alebo viackolečka 5 € 8

0246
SERVIS POHON čistenie prevodového ústrojenstva

(mechanicky)
Čistenie reťaze, prevodov, kazety čistiacim prostriedkom a mechanicky 5 € 10

0247
SERVIS POHON čistenie prevodového ústrojenstva

(ultrazvukom)

Čistenie reťaze, prevodov, kazety čistiacim prostriedkom v čistiacom roztoku v ultrazvukovej

čističke (100% vyčistenie)
5 €

60

0248
SERVIS POHON oprava / montáž / výmena stredového

zloženia
Výmena stredového zloženia- Isis, 4hran, Hollowtech, Pressfit (vylisovanie a nalisovanie ložísk) 10 €

15

0249 SERVIS POHON nastavenie vôle ložísk stredu Demontáž a montáž kľúk, rozobratie a dotiahnutie stredového zloženia 2,5 € 15

0250 SERVIS POHON montáž / demontáž kľúk Zhodenie a nahodenie kľúk 10 € 10

0251 SERVIS POHON oprava pedálu Rozobratie, premazanie, výmena guličiek/ložísk 8 € 12

KÓD KOLESÁ POPIS SLUŽBY CENA
ČAS 

min

0260 SERVIS KOLESA montáž / demontáž kolesa Zhodenie kolesa z bicykla (matice, rýchloupinák, pevná os) 2 € 1

0261 SERVIS KOLESA oprava defektu Nájdenie a zalepenie duše, v cene plátka a lepidlo 1 € 2

0262 SERVIS KOLESA montáž / demontáž obutia Demontáž a montáž kolesa, zobutie a obutie, výmena, nafúkanie na požadovaný tlak 5 € 5

0263
SERVIS KOLESA montáž / emontáž obutia atyp (kolobežka,

fúrik, …)
Demontáž a montáž kolesa, zobutie a obutie, výmena, nafúkanie na požadovaný tlak 10 €

10

0264 SERVIS KOLESA montáž / demontáž obutia – galuska
Demontáž a montáž kolesa, výmena, odlepenie a nalepenie galusky, nafúkanie na požadovaný

tlak
10 €

20

0265 SERVIS KOLESA montáž / demontáž bezdušovej pneumatiky
Demontáž a montáž kolesa, zhodenie plášťa, vyčistenie ráfika od tmelu, nahodenie, naliatie

nového tmelu, nafúkanie
12 €

12

0266 SERVIS KOLESA prestavba na Tubeless
Montáž ventilu, pásky, nahodenie pneumatiky, aplikácia mlieka, nafúkanie, materiál je mimo

ceny
20 €

18

0267 SERVIS KOLESA zväčšenie otvoru v ráfiku na ventil Prevŕtanie ráfika z veľkosti FV na AV 2 € 2

0268 SERVIS KOLESA dofúkanie pneumatík Dofúkanie pneumatiky kompresorom na požadovaný tlak 1 € 1

0269 SERVIS KOLESA montáž / demontáž ochrannej pásky v ráfiku Zhodenie a nahodenie ochrannej pásky na ráfiku, cena bez obutia 0,5 € 1

0270 SERVIS KOLESA lepenie ráfikovej pásky Odstránenie starej pásky, lepenie pásky na rafik 2,5 € 5

0271 SERVIS KOLESA montáž / demontáž bezdušového ventilu Výmena starého ventilu za nový 1 € 2



0272 SERVIS KOLESA výmena bezdušovej pásky  Odlepenie, čistenie ráfiku,  lepenie 5 € 7

0273 SERVIS KOLESA aplikácia bezdušového tmelu Aplikovanie tmelu 1 € 2

0274 SERVIS KOLESA centrovanie kolesa Vycentrovanie kolesa po výplete, poškodení pri jazde 10 € 15

0275 SERVIS KOLESA centrovanie kolesa s tenzometrom Vycentrovanie nového kolesa po kompletnom výplete 15 € 30

0276 SERVIS KOLESA vypletenie a centrovanie kolesa
Vypletenie nového kolesa zahŕňa aj výpočet správnej dĺžky špicov potrebných pre nové koleso,

vycentrovanie, dotiahnutie
20 €

30

0277
SERVIS KOLESA vypletenie a centrovanie kolesa s

tenzometrom

Vypletenie nového kolesa, výpočet správnej dĺžky špicov, vycentrovanie, dotiahnutie výpletu,

kontrola tenzinometrom
30 €

45

0278
SERVIS KOLESA vypletenie a centrovanie kolesa s el.

pohonom

Vypletenie nového kolesa, výpočet správnej dĺžky špicov, vycentrovanie, dotiahnutie výpletu,

náboj s el. pohonom
40 €

60

0279 SERVIS KOLESA rozpletenie / vystrihanie kolesa Rozpletenie starého kolesa, pri vyplataní nového z použitím dielov zo starého kolesa 5 € 8

0280 SERVIS KOLESA doplnenie jedného špicu Demontáž a montáž 1 € 2

0281 SERVIS KOLESA výmena jedného niplu Demontáž a montáž 0,5 € 2

0282 SERVIS KOLESA kontrola centrovania kolesa Vloženie kolesa do centrovacej stolice a následna kontrola 2,5 € 5

0283 SERVIS KOLESA kontrola napnutia špicov s tenzometrom Meranie napnutia špicov podľa tenzinometra 5 € 7

0284 SERVIS KOLESA výpočet dĺžky špicov Matematicky prepočet dĺžky špicov podľa náboja a ráfika 3,5 € 10

0285 SERVIS KOLESA oprava náboja / orecha Rozobratie náboja, premazanie, prípadne výmena dielov, zmontovanie 10 € 15

0286 SERVIS KOLESA nastavenie vôle ložísk, kónusov náboja Kontrola vôle, utiahnutie a nastavenie 2,5 € 10

0287 SERVIS KOLESA oprava náboja s torpédom Rozobratie náboja, premazanie, prípadne výmena dielov, zmontovanie 15 € 30

0288 SERVIS KOLESA výmena ložísk v prednom náboji Prelisovanie ložísk v náboji 14 € 20

0289 SERVIS KOLESA výmena ložísk v zadnom náboji Prelisovanie ložísk v náboji, navyše zahŕňa demontáž a montáž kazety a orecha 18 € 25

KÓD DOPLNKY A KOMPONENTY POPIS SLUŽBY CENA
ČAS 

min

0300 SERVIS DOPLNKY montáž / demontáž gripov Výmena, dotiahnutie objímok na gripoch 2 € 4

0301 SERVIS DOPLNKY montáž / demontáž omotávky Výmena, ukotvenie páskou bowdeny, namotanie novej 10 € 30

0302 SERVIS DOPLNKY montáž / demontáž riadidiel
Demontáž gripov, páčiek, ovládačov, výmena riadidla, nastavenie na stred a posed a spätná

montáž komponentov
10 €

15

0303 SERVIS DOPLNKY skrátenie riadidiel / sedlovky
Zhodenie gripov, uvoľnenie páčiek, zameranie, odrezanie, zabrúsenie a spätná montáž plus

nastavenie
5 €

5

0304 SERVIS DOPLNKY montáž / demontáž predstavca
Povolenie hlavového zloženia, demontáž riadidiel, výmena, a spätná montáž nového predstavca,

riadidiel a nastavenie
3 €

7

0305
SERVIS DOPLNKY montáž / demontáž zvončeka / svetla /

blikačky / spätné zrkadlo
Montáž alebo demontáž nezávislých komponentov uchytených na gumičku alebo na skrutku 2 €

3

0306 SERVIS DOPLNKY montáž / demontáž rohov Povolenie gripov a ovládačov, montáž rohov a spätné nastavenie a ukotvenie ovládačov 5 €
6

0307 SERVIS DOPLNKY montáž / demontáž nadstavcov na riadidlá Zmontovanie a ukotvenie nadstavcov na riadidlá 7,5 € 10



0308 SERVIS DOPLNKY montáž tachometra Uchytenie tachometra na riadidlá, montáž snímača na koleso 2 € 3

0309 SERVIS DOPLNKY montáž tachometra s nastavením Uchytenie tachometra na riadidlá, montáž snímača na koleso, nastavenie 6 € 10

0310 SERVIS DOPLNKY montáž profi tachometra s nastavením Uchytenie tachometra na riadidlá, montáž snímača na koleso, nastavenie, vysvetlenie funkcií 12 €
15

0311 SERVIS DOPLNKY montáž / demontáž záražiek do tretier Skompletizovanie, namazanie a montáž na tretry 5 € 3

0312 SERVIS DOPLNKY montáž / demontáž stojana Montáž stojanu na opretie bicykla v strede rámu alebo na rám 3 € 5

0313 SERVIS DOPLNKY montáž / demontáž blatníka Montáž či výmena jednoduchého blatníka bez vzpier 2,5 € 3

0314 SERVIS DOPLNKY montáž / demontáž blatníka so vzperami Skompletizovanie blatníkov, montáž vzpier na rám bicykla 5 € 10

0315
SERVIS DOPLNKY montáž / demontáž nosiča predného /

zadného
Skompletizovanie nosiča, montáž vzpier na rám bicykla 10 €

10

0316
SERVIS DOPLNKY montáž / demontáž košíka na riadidlá /

nocič
Skompletizovanie držiaka košíka, montáž a nastavenie 5 € 10

0317
SERVIS DOPLNKY montáž / demontáž detskej sedačky / Shot

Gun
Zloženie úchytu sedačky, montáž a nastavenie 10 €

15

0318 SERVIS DOPLNKY montáž / demontáž pomocných koliesok
Povolenie matíc zadného kolesa, zloženie pomocných koliesok, montáž, nastavenie a upevnenie

matíc
5 €

10

0319 SERVIS DOPLNKY montáž / demontáž pedálov Demontáž a monáž pedálov, namazanie závitov vazelínov 2 € 2

0320 SERVIS DOPLNKY montáž / demontáž sedla Demontáž a monáž sedadla s nastavením podľa vodováhy 3 € 5

0321
SERVIS DOPLNKY montáž / demontáž držiaka na fľašu /

pumpu
Montáž demontáž na skrutky 2 € 3

0322 SERVIS DOPLNKY montáž / demontáž kapsičky / odrazky Montáž kapsičiek na suchý zips, prípadne na skrutku 1 € 1

0323 SERVIS DOPLNKY montáž / demontáž ťažnej tyče Trail Gator Demontáž kolesa, zkompletizovanie tyče, uchytenie na zadnú os, z montovanie 17 € 20

Uvedená suma v cenníku je základná čiastka za prácu a môže sa zvýšiť v závislosti od rôznych premenných (stav produktu, oxidácia, extra špina, neštandardná konštrukcia a pod.). 

Nie je možné merať prácu tým, že sa jednotne vymedzia rôzne situácie, ktoré sa môžu vyskytnúť počas údržby. Diagnostika nie je vždy možná iba na základe vonkajšieho 

posúdenia, často musíme rozobrať diel. Náklady môžu vzniknúť aj vtedy, ak počas práce zistíme také chyby, že oprava nie je možná. V prípade niektorých skrytých chýb, môžeme 

čas dokončenia odhadnúť až po ich rozobratí a identifikácií.


