Ceník cykloservisu HELIA SPORT PRAHA
Servis kol a in-line bruslí provádíme běžně v letní sezóně (cca duben - říjen), mimo sezónu se předem informujte na prodejně o možnostech a době zhotovení servisu.

Ke kolu zakoupenému v naší síti HELIA SPORT naléží 1 garanční prohlídka ZDARMA
běžná cena

Helia karta – sleva 15 %

699 Kč

594 Kč

běžná cena

Helia karta – sleva 15 %

1 399 Kč
1 599 Kč

1 189 Kč
1 359 Kč

běžná cena

Helia karta – sleva 15 %

2 099 Kč
2 299 Kč
2 699 Kč

1 784 Kč
1 954 Kč
2 294 Kč

1) Malý servis / garanční prohlídka
Základní servis a kontrola kola obsahuje:
- seřízení přehazovačky a přesmykače
- seřízení brzd
- dotažení klik a pedálů
- seřízení hlavového složení
- nafouknutí kol na správný tlak

2) Standardní servis
3) Standardní servis E-bike
Řádný servis kola a celková kontrola obsahuje:
- seřízení přehazovačky a přesmykače včetně příp. výměny řetezu nebo komponetů
- seřízení brzd včetně příp. výměny špalíků/destiček a odvzdušnění
- dotažení klik a pedálů
- kontrola a promazání, příp. výměna středového složení
- kontrola a seřízení hlavového složení
- kontrola drátů, příp. lehké docentrování obou kol
- dotažení kazety, kotoučů brzd
- dotažení všech nosných šroubů
- kontrola stavu a opotřebení všech dílů
- základní očištění a promazání řetězu a všech základních částí
- nafouknutí kol, vidlice, tlumiče na správný tlak
- u elektrokol napojení na diagnostiku, kontrola chyb, aktualizace SW

4) Velký servis Hardtail
5) Velký servis Hardtail E-Bike
6) Velký servis Celoodpružených kol
Kompletní rozebraní, vyčištění a seřízení celého kola obsahuje:
- celkové seřízení řazení včetně výměny komponentů a vnitřního vedení

- celková seřízení brzd, výměna destiček, kapaliny, čištění pístků třmenu a odvzdušnění
- dotažení klik a pedálů
- kontrola a promazání, příp. výměna středového složení
- seřízení a promazání hlavového složení
- složité centrování kol s nutností výměny a doplnění paprsků
- dotažení kazety, kotoučů brzd
- seřízení kónusů nábojů kol
- vnitřní mazání ložisek a kuliček nábojů kol, středového a hlavového složení, řadících pák
- pročištění všech důležitých částí (kazeta, rolničky, klouby přehazovačky a přesmykače), promazání
- vytažení sedlovky, vyčištění a promazání sedlové trubky
- praní řetězu
- mytí rámu, výpletu a vidlice
- nafouknutí kol, vidlice, tlumiče na správný tlak
- u elektrokol napojení na diagnostiku, kontrola chyb, aktualizace SW
- u celoodpružených kol kontrola, promazání příp. výměna ložisek zadní stavby

Repase vidlic Rockshox

600 – 1800 Kč dle typu vidlice

- repase ostatních vidlic a tlumičů Vám zajistíme u autorizovaných dodavatelů a servisů

Elektrokola – Diagnostika a aktualizace SW

200 – 500 Kč dle typu systému

- disponujeme diagnostikou pro systémy BOSCH, SHIMANO, SPECIALIZED, GIANT, SPORTDRIVE

Výměny ložisek zadní stavby celopér
Ostatní servisní práce

500 – 1000 Kč dle typu rámu
350 Kč / 30 minut

Doplňující informace
Veškeré uvedené ceny jsou za práci a neobsahují materiál ani komponenty.
Na servis přijímáme kola v čistém stavu, špinavá kola nemusí být na servis přijata!
Při nevyzvednutí kola do 3. dne po termínu vyřízení účtujeme skladné 100kč/den za každé kolo!
Uvedené ceny servisních balíčků se nevztahují na kola starší 8 let nebo kola ve velmi špatném technickém stavu. Na
taková kola si vyhrazujeme právo stanovit cenu za práci individuálně.
Ceník je platný od 1.2.2020 a veškeré uvedené ceny jsou včetně DPH

Orientační přehled jednotlivých servisních úkonů
seřízení přehazovačky

100 – 200 Kč

seřízení přesmykače

100 – 200 Kč

výměna přehazovačky + seřízení

300 Kč

výměna přesmykače + seřízení

300 Kč

výměna bowdenů a lanek (řadících)

150 Kč

výměna bowdenů a lanek (brzdových)

150 Kč

výměna bowdenů a lanek (brzdových i řadících)

300 Kč

výměna řadící páky + seřízení

250 Kč

rovnání patky

200 Kč

seřízení V – brzd (jedna brzda)

90 Kč

výměna brzdové páky + seřízení (lankové brzdy)

200 Kč

výměna brzdových špalíků + seřízení (jedna brzda)

150 Kč

seřízení třmenu brzdy

100 Kč

seřízení hydr. brzdy + rovnání kotouče (jedna brzda)

150 Kč

čištění pístů třmenu (jedna brzda)

150 Kč

rovnání kotouče

70 – 100 Kč

odvzdušnění hydraulické brzdy (dle typu a stavu brzdy) + seřízení

250 – 400 Kč

výměna brzdové kapaliny jedné brzdy + seřízení
výměna brzdových desek jedné brzdy (dle typu a stavu brzdy)

400 Kč
200 – 400 Kč

výměna brzdového kotouče

70 Kč

odmaštění desek a kotouče ( jedna brzda)

250 Kč

vypletení 1 kola

300 – 450 Kč

centrování (1 kolo)

200 – 250 Kč

výměna řetězu

100 Kč

praní řětězu + mazání

200 Kč

výměna středového složení

200 Kč

výměna středového složení včetně klik

300 Kč

výměna klik

150 Kč

seřízení kónusů kola 1ks

120 Kč

čištění a mazání hlavového složení

200 Kč

výměna drátu ve výpletu předního kola

250 Kč

výměna drátu ve výpletu zadního kola

300 Kč

čištění a mazání osy kola + seřízení kónusů

200 Kč

čištění a mazání ořechu + seřízení kónusů

350 Kč

nahuštění 1 kola

50 Kč

výměna hlavového složení

400 Kč

čištění a mazání hlavové složení

200 Kč

výměna představce

100 Kč

výměna sedla

70 Kč

montáž cyklocomputeru + nastavení na průměr kola

100 Kč

montáž blatníků

200 Kč

montáž nosiče

200 Kč

montáž rohů

100 Kč

montáž blikačky (světla)

50 Kč

montáž gripů

100 Kč

umytí a promazání kola

300 Kč

