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SERVIS - ODPRUŽENIE  CENA 

SR SUNTOUR - Axon, Epixon, Raidon, Aion, Durolux, Auron 
60 € 

+service kit 

SR SUNTOUR - ostatné 
40 € 

+service kit 

RST - servis vidlice 
40 € 

+service kit 

*ceny sú orientačné a môžu sa líšiť od roku vidlice, stavu a úprav vidlice 
 

 

 

 

 

SERVIS - LEFTY CENA 

50 hodinový servis / s materiálom/ 50 € 

100 hodinový servis / s materiálom/ 140 € 

200 hodinový servis / s materiálom/ 270 € 

*ceny sú orientačné a môžu sa líšiť od roku vidlice, stavu a úprav vidlice 

 

 

 

 

SERVIS - FOX - VIDLICA CENA 

Servis - MALÝ - Interval 100h (guferá, tesnenia, čistenie, olej) 70 € 

Servis - VEĽKÝ - interval 200h (komplet) 120 - 150 € 

TOKEN vidlice/cena je za prácu plus 1ks token 4,50€/ 10€/ks 

*ceny sú orientačné a môžu sa líšiť od roku vidlice, stavu a úprav vidlice 
 

 

 

 

SERVIS - FOX - TLMIČ CENA 

Servis - MALÝ - Interval 100h (gufero, tesnenia, čistenie, olej) 70 € 

Servis - VEĽKÝ - interval 200h (komplet plus puzdrá uloženia tlmiča) 120 - 150 € 

*ceny sú orientačné a môžu sa líšiť od roku vidlice, stavu  

**Veľký servis odpruženia FOX vykonávame v spolupráci s 
oficiálnym distribútorom a zabezpečujeme pre Vás bezstarostné 

diagnostikovanie a vybavenie tejto služby.  
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VEĽKÝ SERVIS - ROCKSHOX - VIDLICE CENA 

JUDY  
59 € 

+service kit 

RECON  
59 € 

+service kit 

REBA 
59 € 

+service kit 

SID 
69 € 

+service kit 

PIKE 
69 € 

+service kit 

LYRIK 
69 € 

+service kit 

ZEB 
79 € 

+service kit 

*ceny sú orientačné a môžu sa líšiť od roku vidlice, stavu  
 

MALÝ SERVIS - ROCKSHOX - VIDLICE CENA 

JUDY  
35 € 

+service kit 

RECON  
35 € 

+service kit 

REBA 
35 € 

+service kit 

SID 
35 € 

+service kit 

*ceny sú orientačné a môžu sa líšiť od roku vidlice, stavu  
 

 

SERVIS - ROCKSHOX - TLMIČE CENA 

MONARCH 
59 € 

+service kit 

MONARCH PLUS 
59 € 

+service kit 

DELUXE 
59 € 

+service kit 

SUPER DELUXE 
59 € 

+service kit 

SUPER DELUXE COIL 
59 € 

+service kit 

SIDLuxe 
59 € 

+service kit 

*ceny sú orientačné a môžu sa líšiť od roku vidlice, stavu  
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Ceny za servisné práce sú nastavené oficiálnymi distribútormi daných značiek 

odpruženia. Ceny tesnení a servisných kitov sa líšia od modelov, ročníkov a 

obsahov kitov. Presné ceny je možné stanoviť na základe výrobného čísla 

daného komponentu. Pre presnú cenu nás kľudne kontaktujte telefonicky na 

+421 949 228 612 alebo emailom na servis@bicyclegarage.sk, alebo využite náš 

kontaktý formulár, poprosíme o uvedenie výrobného čísla komponentu. 

 

 


