
KÓD SERVIS - BALÍČEK

1010 Základní servis obsahuje
 - seřízení a promazání brzd
 - seřízení a promazání řazení
 - utažení šroubů, matic a pedálů 
 - seřízení hlavového složení
 - seřízení vůle náboje
 - dohuštění pneumatik, vidlice, tlumiče
 - promazání řetězu, kluzáků vidlice
 - kontrolní projetí kola
 - kontrola celkového stavu kola - doporučení úkonů ***

KÓD Čištění kola / komponentu

2010/11 Střední čištění kola / komponentu
 - základní čištění plus odmaštění a namazání

2020/21 Kompletní čištění kola / komponentu
 - střední čištění plus dočistění a kosmetické úpravy
 - vyčištění a promazání sedlové roury a sedlovky

KÓD ŘAZENÍ

3000  - de/montáž/výměna řetězu vč. zkrácení
3010  - umytí a namazání řetězu

3020  - de/montáž/výměna části bowdenu řazení
3030  - de/montáž/výměna lanka/bowdenu řazení
3033  - de/montáž/výměna lanka/bowdenu řazení v rámu

3040  - de/montáž/výměna/posunutí řadiče - 1 ks
3050  - de/montáž/výměna přesmykače, přehazovačky
3060  - seřízení přesmykače, přehazovačky (v 1010)
3070  - de/montáž/výměna/rovnání patky přehazovačky
3080  - repase řadiče

3090  - de/montáž/výměna krytu řetězu převodníku
3100  - de/montáž/výměna velkého krytu řetězu
KÓD BRZDY

4000  - seřízení ráfkové brzdy (v 1010)
4010  - de/montáž/výměna/posunutí brzdové páky (i kotoučové)
4020  - de/montáž/výměna lanka/bowdenu brzdy rámem bez vedení
4030  - de/montáž/výměna lanka/bowdenu brzdy
4040  - de/montáž/výměna brzdových špalíků - pár
4050  - de/montáž brzdové čelisti

4060  - seřízení kotoučové brzdy (v 1010)
4070  - rovnání brzdového kotouče
4080  - odmaštění brzdových destiček a kotouče
4090  - de/montáž brzdových destiček - 1 pár
4100  - de/montáž brzdového kotouče
4110  - de/montáž brzdového třmenu
4120  - odvzdušnění/doplnění/výměna kapaliny
4130  - zkrácení/výměna hadičky
4140  - zkrácení/výměna hadičky rámem bez vedení
KÓD KOLA

5000  - de/montáž ventilku pro bezdušové pláště
5010  - de/montáž/výměna pláště/duše
5020  - aplikace tmelu do pláště
5030  - nalepení galusky
5040  - demontáž a nalepení galusky

5050  - de/montáž kola s motorem/torpedem/bubnovou brzdou
5060  - seřízení vůle náboje (v 1010)
5070  - seřízení vůle náboje torpeda
5080  - de/montáž/výměna vícekolečka, kazety
5090  - de/montáž/výměna osy náboje vč. seřízení
5100  - de/montáž/výměna konusů/ložisek vč. seřízení
5110  - de/montáž/výměna ořechu náboje
5111  - repase ořechu náboje

Výplety
5120  - rozpletení kola
5130  - centrování kola (stranové, výškové, osové) (i součástí 1020-1030)
5140  - doplnění 1 - 3 drátů včetně centrování
5150  - doplnění 1 - 3 drátů kola s motorem včetně centrování
5160  - doplnění 4 - 8 drátů včetně centrování
5170  - doplnění 4 - 8 drátů kola s motorem včetně centrování
5180  - vypletení kola nad 8 drátů včetně centrování
KÓD KLIKY, STŘED

6000  - utažení klik
6010  - utažení pedálů (v 1010)
6020  - utažení středové osy/zalepení ložiska 1 ks
6030  - de/montáž/výměna pedálů - 2 ks
6040  - de/montáž/výměna klipsen - 2 ks
6050  - de/montáž/výměna převodníku
6060  - de/montáž/výměna středové osy/ložisek
6070  - de/montáž/výměna klik
KÓD VIDLICE

7000  - zkracování krku vidlice
7010  - de/montáž/výměna vidlice
7020  - výměna oleje
7030  - servis vidlice/tlumiče dle výrobce
KÓD ŘÍZENÍ

Řídítka
8000  - de/montáž/výměna řídítek
8010  - de/montáž/výměna rohů
8020  - de/montáž/posunutí/výměna gripů
8030  - zkrácení řídítek
8040  - de/montáž/výměna omotávky

8050  - de/montáž/výměna představce
8060  - seřízení hlavového složení/představce (v 1010)
8070  - de/montáž/výměna adaptéru představce 
8080  - de/montáž/výměna hlavového složení
KÓD OSTATNÍ

9000  - de/montáž/výměna tažné tyče
9010  - de/montáž/výměna dětské sedačky

9020  - de/montáž/výměna košíku na lahev/ držáku pumpičky
9030  - de/montáž/výměna nosiče
9040  - de/montáž/výměna nosiče se vzpěrami
9050  - de/montáž/výměna košíku na řídítka
9060  - de/montáž/výměna košíku na řídítka, nosiče se vzprami vč. úprav

9070  - de/montáž/nastvení/výměna sedla
9080  - de/montáž/výměna sedlového zámku
9090  - de/montáž/nastavení/výměna sedlovky

9100  - nastavení tachometru
9110  - de/montáž/výměna tachometru

9120  - de/montáž/výměna blatníku
9130  - de/montáž/výměna blatníku se vzpěrami 1 ks

9140  - de/montáž/výměna stojánku
9150  - de/montáž/výměna světla/odrazky
9160  - de/montáž/nastavení/výměna zarážek na tretry
9170  - proříznutí/oprava závitu
9175  - proříznutí/oprava závitu vč. vložky
9180  - montáž/seřízení kola 12" - 20" z krabice
9190  - montáž/seřízení kola 24" - 29" z krabice
9200  - montáž/seřízení kola z komponentů
9210  - montáž/seřízení kola z komponentů s úpravami
9230  - demontáž kola do krabice/příprava k přepravě
9240  - de/montáž/výměna čepu v celoodpruženém kole 1 ks

9300  - přestavba kola na elektropohon
9310  - diagnostika/update softwaru
9320  - utažení elektromotoru
9330  - de/montáž/utažení elektromotoru pod krytem

8800 Jiné práce dle dohody
KÓD ÚSCHOVA
8500 Úschova nevyzvednutého kola v servisu od 5. dne po termínu

Seřízení nových/starších komponentů je možné pouze do hranice jejich kvality a opotřebení.

U nevyzvednutého servisovaného zboží si vyhrazujeme právo ocenit jeho hodnotu a při překro-
čení hodnoty zboží cenou za úschovu, toto zboží prodat za tržní cenu a uhradit cenu za úschovu.
*        EXPRES servis (na počkání) bude zahájen ihned po dokončení všech předchozích EXPRES 
          objednávek. Dokončení je maximálně tentýž den do 18:00 hodin. U EXPRES servisu nabízíme
          kávu zdarma. Nelze vyžadovat přijmutí kola k EXPRES servisu.  
          Servis zboží z nespecializovaných prodejen jsou prováděny pouze se sazbou EXPRES.
**     Zákazníci se zaregistrovanými slevovými kartami na www.cykloatom.cz využívají
          slev podle typu slevové karty předložením slevové karty při placení.
***   Konzultace obsahuje vysvětlení a doporučení k servisu jízdního kola.
**** Čisté kolo/komponent nevykazuje viditelné známky nečistot, které lze odstranit vodou 
          nebo hadrem. Čištění je prováděno automaticky před servisním úkonem.
Ceník je platný od 1.1.2019 a neobsahuje ceny za komponenty. Mazivo a čističe jsou v ceně. Ceny jsou vč. DPH.

Cena **

Pláště, duše

100 Kč

200 Kč
400 Kč

100 Kč
100 Kč

100 Kč

100 Kč
140 Kč

Čelisťové

100 Kč

400 Kč

250 Kč

200 Kč
100 Kč
100 Kč
100 Kč

Kotoučové
100 Kč
100 Kč
100 Kč
100 Kč

100 Kč

Cena **

600 Kč

Cena **

100 Kč
100 Kč

300 Kč

100 Kč

160 Kč
200 Kč

Cena **

250 Kč / 100 Kč

400 Kč / 120 Kč

400 Kč - 2500 Kč

100 Kč

100 Kč

200 Kč

Cena **

100 Kč

100 Kč
100 Kč

200 Kč

100 Kč

100 Kč

100 Kč

100 Kč
100 Kč

250 Kč

100 Kč

100 Kč

Cena **

100 Kč

150 Kč
Náboje

100 Kč

200 Kč
100 Kč
100 Kč

80 Kč
80 Kč

100 Kč

150 Kč
Představec, hlavové složení

Cena **

Sedlo, sedlovka
80 Kč

100 Kč
100 Kč

100 Kč

120 Kč

100 Kč

200 Kč

100 Kč
250 Kč

Nosiš, košík
80 Kč

Dětské příslušenství

100 Kč

200 Kč
100 Kč

CENÍK servisu jízdních kol

200 Kč

800 Kč
1 000 Kč
1 500 Kč
2 000 Kč
400 Kč
100 Kč

120 Kč / 15 min.

100 Kč
100 Kč

Blatníky
80 Kč

120 Kč
Další

80 Kč
80 Kč

100 Kč

80 Kč
200 Kč

Tachometr

servis je přednostní. Cena EXPRES servisu je navýšena o 50 %*

Lanka, bowdeny

100 Kč

100 Kč

100 Kč

Elektrokola

450 Kč

1 500 Kč
450 Kč

Cena **
100 Kč / den

Na nová kola zakoupená u nás je montáž a seřízení příslušenství zdarma, náslený

100 Kč

Cena **

Cena **

Řetěz
100 Kč
100 Kč

100 Kč

150 Kč
Kryty

100 Kč
150 Kč

Přehazovačka, přesmykač, řadič, patka

100 Kč

200 Kč

180 Kč


