Cyklosport Cibulka
CČ ichnova 2
624 00, Brno – Komín

Tel. prodejna:
541 260 402
Tel. servis:
530 316 897
E-mail: kolacibulka@seznam.cz
www.kolacibulka.cz
*výtah z ceníku servisu kol

Ceník CYKLOSERVIS*
SEŘČ ÍZENÍ:
Prřehazovacř ka

60,-

Prřehazovacř ka s rovnáním patky

120,-

Prřesmykacř
Brzda (V-brake, cantilever,..)
Brzda (disková, hydraulická ráfková,…)

60,1 cř elist

60,-

1 trř men/cř elist

120,-

Konusy prřední kolo

60,-

Konusy zadní kolo

120,-

Hlavové složení

60,-

VÝMEČ NA:
Duše / pláštř

60,-

ŘČ eteř z

60,-

Kazeta / vícekolo

60,-

Brzdové špalky

1 cř elist

100,-

Brzdové desticř ky / kotoucř

1 trř men

60,-

Lanko + bowden (1 meř nicř / 1 brzda)

1 lanko

120,-

Lanko + bowden – VEDENÍ ŘÁMEM (1 meř nicř / 1 brzda)

250,-

Výmeř na meř nicř e (prřehazovacř ka / prřesmykacř )

120,-

Výmeř na rř adící pácř ky

1 strana

120,-

Výmeř na brzdové cř elisti

1 cř elist

120,-

Výmeř na brzdových pák (kromeř hydraulik)

pár

180,-

Výmeř na pedáluů

pár

60,-

Výmeř na klik

180,-

Výmeř na strředu šlapání

250,-

Výmeř na hlavového složení

250,-

Výmeř na vidlice

250,-

Výmeř na rámu kola / prřestavba

950,-

Výmeř na sedla / sedlovky

60,-

Omotávka
Výmeř na / lepení galusky

180,1 ks

240,-

Oprava / lepení duše

1 duše

60,-

Oprava rř adící pácř ky

1 strana

180,-

OPŘAVA:

Oprava náboje

1 náboj

180,-

Oprava orřechu náboje

350,-

Oprava torpéda

350,-

Oprava pedálu

1 pedál

60,-

Oprava vuů le kladky prřehazovacř ky / výmeř na kladky
Oprava závitu

60,1 závit

60,-

SPECIÁLNÍ PŘÁCE:
VÝPLETY:
Centrování

120,-

Doplneř ní výpletu + centrování

180,-

Vypletení (nový výplet, výmeř na ráfku nebo paprskuů )

300,-

Vypletení (komplet vcř .výmeř ny náboje)

350,-

HYDRAULICKÉ BRZDY:
Odvzdušneř ní

1 trř men

300,-

Zkrácení / výmeř na hydraulické hadice

1 trř men

350,-

Montáž hydraulické brzdy

1 trř men

490,-

Odmašteř ní disku / desticř ek

1ks

60,-

MONTÁŽ DOPLNŇ KUŮ
Sveř tlo / košík / zvonek / brašna

25,-

Stojan / pumpa pod košík /sedlo

60,-

Cyklocomputer vcř. nastavení

80,-

Řohy / prředstavec / blatníky / nosicř

100,-

Deř tská sedacř ka / rř idítka

120,-

OSTATNÍ PRÁCE:
CČ išteř ní pohonu (rřeteř z, kazeta, prřevodníky)

250,-

Mytí kola

350,-

Hodinová sazba

360,-

Servis odpružené vidlice / tlumicř e / hydr.sedlovky

Dle dohody

ELEKTROKOLA:
Prřestavba na E-bike
Výmeř na plášteř / duše na poháneř ném kole

2390,240,-

Vypletení elektromotoru do ráfku

1090,-

Hodinová sazba – elektrokola

480,-





Ceny jsou uvedeny vcř . 21% DPH
Ceny uvedené v tomto ceníku jsou pouze orientacř ní a prř edpokládají standardní
pruů beř h
Cena muů že být navýšena z duů vodu koroze, neodborné montáže, poškození závitu,
neobvyklého technického rř ešení apod.

