
Cenník bikeservis  Cena s DPH 

Servis Basic   

Namazanie reťaze, nastavenie prehadzovača, 

kontrola hlavového zloženia, nastavenie bŕzd 

(bez odvzdušnenia), kontrola tlaku 

kolies/dofúkanie, kontrola vidlice a tlmiča  

29,99€ 

Servis Simple    

Odporúča sa každých 50 hodín 

Všetko dotiahnuté, premazané a nastavené, 

dofúkané. 

Po umytí bicykla nastavíme brzdy, naladíme a 

nastavíme radenie k dokonalosti a zaistíme, 

aby boli všetky upevňovacie prvky utiahnuté 

podľa výrobných špecifikácií a hnacie časti 

správne premazané 

• Vyrovnáme a nastavíme brzdy 

• Nastavíme a upravíme radenie 

• Nastavíme hlavové zloženie 

• Skontrolujeme prešmykač, prevodník, 

prehadzovačku 

• Základné umytie bicykla 

• Dofúkanie pneumatík, prípadne vidlice 

alebo tlmiča 

 

44,99 € 

 

 

 

 



Balík služieb Medium 

Odporúča sa každých 50 hodín 

Všetko bude vyčistené, napnuté, upravené a 

nastavené, dofúkané 

Po umytí bicykla a dôkladnom očistení reťaze 

a kazety dosiahneme a napneme kolesá, 

nastavíme brzdy, naladíme a namažeme 

radenie k dokonalosti. 

  Úroveň 2 zahŕňa všetko od úrovne 1 plus: 

  • Odstránime a dôkladne vyčistíme všetky 

komponenty hnacej jednotky 

  • centrovanie kolies 

 Odporučaná dodatočná 50-hodinová služba 

odpruženia: 

  • Môžeme vykonať servis tesnenia vidlice a 

zadného vzduchového odpruženia dodatočný 

úkon podľa cenníka 

 

69,99€ 



Balík služieb HEAVY 

Odporúča sa každých 100 hodín 

Celý bicykel bude rozložený, vyčistený, 

premazaný a naladený k dokonalosti. 

Ak už je to nejaká doba, čo ste boli v servise 

alebo ak ste bicyklovali za každých 

podmienok a dali vážne kilometrov, toto je pre 

vás. 

Každý čap, každé ložisko, každá súčiastka. 

Začneme tým, že bicykel rozložíme na holý 

rám a dôkladne vyčistíme a skontrolujeme. 

Potom namažeme vnútorné povrchy mazivom 

a znovu bicykel zostavíme.  

  Úroveň 3 je všetko zahrnuté v úrovni 2 plus: 

  • Demontujeme celý bicykel a dôkladne 

vyčistite všetky diely 

  • Opravíme a vymeníme všetky ložiskové 

systémy 

  • Vypláchneme a vymeníme hydraulické 

brzdy 

  • Oprava predného/zadného pruženia 

horského bicykla a teleskopickej sedlovky 

dodatočný úkon podľa cenníka 

 

 

 

 

 

 

 

 

HT 129,99€ 

FS 159,99€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zloženie biku   

Poskladanie biku z krabice od 85€ 

Poskladanie biku  z dodaných komponentov 

od zákazníka 
od 135€ 

Montáž / výmena predstavca, bullhornov, 

riaditok, gripov 
12 € 

Výmena omotávky 14 € 

Výmena sedadla -sedlovky klasika  8 € 

Montáž detskej sedačky 12 € 

Montáž tachometra s nastavením 8 € 

Montáž pomocných koliesok 7 € 

Vyrovnanie pätky rámu (zahŕňa nastavenie 

radenia) 
15 € 

Demontáž/montáž a zaslanie vidlice/tlmiča k 

na servis v záručnej lehote (bez poštovného) 
35 € 

GO náboja, výmena ložísk 25 € 

Výmena náboja ( pôvodné špice ) 30 € 

Centrovanie kolesa prípadne doplnenie špíc od10 € 

Vypletenie kolesa s centrovaním 25 € 

Výmena ráfiku kolesa- pôvodné špice 30 € 

Výmena duše/plášťa 8 € 

Výmena viackolečka/kazety (zahŕňa 

nastavenie radenia) 
15 € 

Premazanie voľnobežného orecha (rozobratie, 

prečistenie, konzervácia) 
20 € 

Montáž a demontáž hlavového zloženia - 

výmena 
15€ 

Nabitie ježka do vidlice  5 € 

Premazanie a prečistenie hlavového zloženia 12 € 

Výmena reťaze (zahŕňa nastavenie radenia) 15€ 

Vyčistenie a namazanie reťaze 8 € 



Vyčistenie a premazanie vidlice a tlmiča 10€ 

Výmena prevodníka (zahŕňa nastavenie 

radenia) 
15 € 

Premazanie a prečistenie stredového zloženia 25 € 

Výmena stredového zloženia  20 € 

Výmena pedálov 6 € 

Nastavenie radenia  10 € 

Výmena prehadzovačky, šmýkača  

(zahŕňa nastavenie radenia) 
20 € 

Výmena lanka a bowdenu- vonkajšie vedenie 10 € 

Výmena lanka a bowdenu- vnútorné  vedenie 20 € 

Výmena V-brzdy + nastavenie 15 € 

Výmena brzd.špalíkov brzd + nastavenie- 1pár 10 € 

Výmena brzdových doštičiek kotúčovej brzdy 

s nastavením /cena za jednu brzdu/ 
12 € 

Odvzdušnenie kotúčovej hydr. brzdy, výmena 

kvapaliny /cena za jednu brzdu/ 
20 € 

Výmena kotúčovej brzdy+ výmena olivy 

a tŕňa + nastavenie /cena za jednu brzdu/ 
25€ 

Nastavenie hydr.brzdy + odmastenie kotúča - 

/cena za jednu brzdu/ 
15 € 

Výmena brzdového kotúča 6 € 

Vyrovnanie brzdového kotúča s nastavením 9 € 

čistiaci balik M 10€ 

čistiaci balik L 15€ 

Servis vidlice, tlmiča (podľa úkonu) Od 50€ 

 

 

 



 

Expresný servis (servisný úkon realizovaný na žiadosť 

zákazníka do 24 hodín) príplatok: + 50⁒ 

V prípade, ak si zákazník donesie svoj vlastný materiál, 

účtujeme príplatok +20⁒ za servisný úkon 

Príplatok za silne znečistený a zablatený bike + 25€ 

Príplatok za servis na bike zakúpený v hypermarketoch 

a v športovych sieťach +30⁒ !!!!záručný list 

nepotvrdzujeme!!!! 

Náhradné diely nie sú zahrnuté v cene balíka služieb. 

Úkon nezaradený do cenníka, normohodina 30€ 

CENY SÚ UVEDENÉ BEZ MATERIÁLU. Cenník platí 

od 1.1.2023. Ceny sú uvedené s 20% DPH 


