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SERVISNÉ ÚKONY – MIMO HLAVNÉHO CENNÍKA  

(ceny bez spotrebovaného materiálu) 

Výmena jedného ložiska: 12,00 € 

Rovnanie pätky + nastavenie radenia: 10,00 € 

Demontáž a montáž stredového zloženia: 20,00 € 

Pedále GO - GO pedálov: 25,00 € 

Vidlica + krk - Výmena vidlice + skracovanie krku s nastavením brzdy a hlavového 

zloženia: 29,00 € 

Prevodník - Montáž prevodníka, bez demontáže kľúk(ináč vrátane GO stredu): 8,00 € 

Údržba reťaze - Vyčistenie a namazanie samotnej reťaze: 8,00 € 

Rezanie závitov - Rezanie závitov v kľuke vrátane novej vložky: 29,00 € 

Výmena omotávky na cestnom bicykli(v prípade starej, veĺmi nalepenej omotávky, sme 

nútení započítať aj čistenie riadidiel - zdokumentujeme fotografiami) – 10,00€ 

SERVISNÉ ÚKONY – BRZDY (ceny bez spotrebovaného materiálu) 

Brzdový kotúč - Výmena brzdového kotúča s nastavením: 8,00 € 

Rovnanie kotúča - Rovnanie Kotúča, minimálna sadzba: od 3,00 € 

GO hydraulickej brzdy - GO hydraulickej brzdy s vyčistením a výmenou kvapaliny 

(otvorenie a vybratie piestov, vyčistenie a premazanie, poskladanie, vyčistenie páky a 

piestiku, natlakovanie): 35,00 €/brzda 

 

SERVISNÉ ÚKONY – KOLESÁ (ceny bez spotrebovaného materiálu) 

Centrovanie kolesa - Centrovanie kolesa podľa rozsahu poškodenia: 9,00 € - 19,00 € 

Centrovanie profi - Centrovanie kolesa profi s tenzometrom: 35,00 € 

Vypletanie kolesa komplet  

(od merania špíc, výber niplov a podložiek, meranie tenzometrom) - 45,00 €  

vrátane garančného precentrovania v cene 

Rozpletenie kolesa: 12,00 € 

Doplnenie špice - Doplnenie špice pri centrovaní kolesa: 3,00 € 

Výmena náboja - Výmena náboja/ráfu na kolese (demontáž/montáž pôvodných špíc) + 

garančné docentrovanie grátis: 29,00 € 

Výmena duše - Výmena duše podľa druhu duše a plášťa: 6,00 € - 10,00 € 

Výmena duše na elektrokolobežke: 10,00 € - 25,00 € 

Výmena orecha - Výmena voľnobežného orecha: 19,00 – 39,00€ 

GO náboja - Rozobratie, vyčistenie guličiek, kónusov a mysiek, premazanie, poskladanie a 

nastavenie, vylisovanie a nalisovanie nových ložísk: 25,00 € 

GO orecha - Rozobratie, vyčistenie guličiek, kladiviek, zúbkov, odhrdzenie, premazanie, 

poskladanie + GO náboja: 25,00 € 

Výmena viackolečka - Demontáž/Montáž vlastného viackolečka(cena pri zhodenom 

samostatnom kolese): 5,00 € 

Montáž bezdušového plášťa- lepenie pásky, montáž ventilku, montáž plášťa, doliatie 

mlieka: 20,00 € / 1 koleso  
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SERVISNÉ ÚKONY – OSTATNÉ (ceny bez spotrebovaného materiálu) 

Základné umytie - Základné umytie bicykla a premazanie: 10,00 € - 15,00 € 

Základné čistenie pri práci: 8,00 € 

Detailné čistenie pohonu + impregnácia Peatys PT17: Prehadzovačka, kazeta, šmýkač, 

kľuky, prevodníky, reťaz: 18,00 – 29,00€ 

Detailné čistenie pohonu (s demontážou všetkých komponentov, čistenie v umývačke 

alebo ultrazvuku, sušenie komponentov, ochrana komponentov impregnáciou Peatys PT17, 

následn montáž koponentov a nastavenie radenia, mazanie reťaze) 45,00€ 

Montáž doplnkov: Košík, nosič, stojan, blatníky, sedadlo, madlá, rohy, detská 

sedačka: 5,00 € - 10,00 € 

Montáž bicykla - Montáž vlastného bicykla z krabice + v cene 1. garančný servis: 39,00 € 

Hodinová sadzba - Práca mimo cenníka za 1 hodinu (hodinová sadzba), účtuje sa po 30 

minút: 40,00 € 

Doprava bicykla KE - Doprava bicykla (odvoz a dovoz) v rámci mesta Košice: 25,00 €  

ELEKTROBICYKLE (ceny bez spotrebovaného materiálu) 

Diagnostika závady pohonu Bafang 25,00 € - 40,00 € 

GO motora Bafang(demontáž, kompletná diagnostika stavu, komplet čistenie a výmena 

komponentov a ložísk) od 55,00 € 

Generálny servis motora Bafang, Shimano, Yamaha, Bosch demontáž, kompletná 

diagnostika stavu, komplet čistenie a výmena komponentov a ložísk) od 65,00 € 

PORADENSTVO a KONZULTÁCIA so servisnými technikmi 

V prípade, že potrebujete iba poradiť a to v ktoromkoľvek ohľade, ktorý sa týka cyklistiky, 

sme plne k dispozícii na osobnú konzultáciu. - 60€/hodina, účtované po 30 minútach 

USKLADNENIE BICYKLA 

Bicykel si u nás môžeš aj ,,zagarážovať,, a to napríklad v období zimy, letných dovoleniek 

alebo kedykoľvek kedy to potrebuješ. Bicykel bude v teple a suchu prikrytý plachtou, 

čakať na svojho majiteľa. Tento cenník platí aj v prípade nevyzdvihnutia si bicykla po 

ukončení servisu do 3 dní, prípadne, podľa osobnej dohody pri odovzdaní bicykla do 

servisu. V prípade, že kombinujeme dlhodobé garážovanie bicykla s našimi servisnými 

balíkmi, je cena individuálna. - 2€/deň alebo 50€/mesiac  

ZĽAVY A PRÍPLATKY K CENÁM SERVISNÝCH SLUŽIEB 

REGISTROVANÝ ZÁKAZNÍK 

V prípade, že si u nás registrovaný na webe a odoberáš od nás novinky, máš u nás možnosť 

10%nej zľavy na prácu pri platbe v hotovosti. Materiál Ti je účtovaný podľa Tvojich cien, 

ktoré aktuálne vidíš na eshope v čase trvania servisu Tvojho bicykla/elektrobicykla. 

Predpredajný servis bicykla 

Nastavenie výšky sedla, riadidiel, kontrola bŕzd, zoradenie prehadzovačov, montáž 

doplnkov     ZĽAVA 100% 

 

Expresný servis 

Servisný úkon realizovaný na žiadosť zákazníka do 24 hodín, prípadne na 

počkanie     PRÍPLATOK 50% 


