
KÓD SERVIS LYŽÍ / DĚTSKÉ do 120 cm - ZÁKLADNÍ SERVIS
10101  - broušení hran a skluznice
11101  - základní voskování
KÓD SERVIS LYŽÍ / DĚTSKÉ do 120 cm - PROFI SERVIS

10102  - broušení hran a skluznice
 - keramický podbrus a bokobrus
 - základní voskování
 - leštění

KÓD SERVIS SNOWBOARDŮ - ZÁKLADNÍ SERVIS
10103  - broušení hran a skluznice

 - základní voskování
KÓD SERVIS SNOWBOARDŮ - PROFI SERVIS

10104  - broušení hran a skluznice
 - keramický podbrus a bokobrus
 - základní voskování
 - leštění

KÓD SERVIS BĚŽEK - ZÁKLADNÍ SERVIS
10105  - broušení skluznice

 - základní voskování
KÓD SERVIS BĚŽEK - VELKÝ SERVIS

10106  - oprava skluznice
 - broušení skluznice
 - základní voskování

KÓD OSTATNÍ SERVIS
10107  - seřízení vázání s potvrzením
10108  - montáž sjezdového vázání bez vrtání + seřízení s potvrzením
10109  - montáž sjezdového vázání s vrtáním + seřízení s potvrzením
10110  - montáž sjezdového vázání freeride, skialp
10111  - montáž běžeckého vázání
10112  - montáž snowboardového vázání
10113  - montáž desky pod vázání
10114  - keramický podbrus a bokobrus
10116  - oprava vytrženého šroubu
10117  - demontáž vázání
10118  - voskování strojní
10119  - voskování ruční závodní
10122  - my� skluznice hladké
10123  - my� skluznice šupinaté
10124  - oprava skluznice každých 5 cm2
8080 Jiné práce dle dohody
KÓD ÚSCHOVA
8500 Úschova nevyzvednutých lyží v servisu od 5. dne po termínu

U nevyzvednutého servisovaného zboží si vyhrazujeme právo ocenit jeho hodnotu a při překročení 
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 přijmu� lyží k EXPRES servisu.  
**     Zákazníci se zaregistrovanými slevovými kartami na www.cykloatom.cz využívají slev 
          podle typu slevové karty předložením slevové karty při placení.
Ceník je platný od 1.11.2019. Ceny jsou vč. DPH.

CENÍK - servis lyží
Cena EXPRES servisu je navýšena o 50 %*

Cena **

390 Kč / 350 Kč

Cena **

590 Kč / 490 Kč

11102
Cena **

450 Kč

Cena **

690 Kč

Cena **

250 Kč

Cena **

500 Kč

Cena **
150 Kč
350 Kč
450 Kč
450 Kč
200 Kč
200 Kč
250 Kč

100 Kč
100 Kč
200 Kč
450 Kč

290 Kč

100 Kč / den

100 Kč
150 Kč
250 Kč

120 Kč / 15 minut
Cena **


