GALAXY SPORT s.r.o., Banská Bystrica, 974 05, Zvolenská cesta 177

SERVISNÝ CENNÍK

platný od 1.4.2016

ZĽAVA 20%

z ceny servisu (na u nás zakúpené bicykle po predložení dokladu o kúpe)
Hodinová sadzba
25 €
Garančný servis (na u nás zakúpené bicykle)
zadarmo

Bicykel
Malý servis






15 €

kompletná prehliadka bicykla
kontrola a dotiahnutie skrutiek
montáž/demontáž kolies
kompletné nastavenie radenia a bŕzd
diagnostika prípadných ďalších závad

Základný servis
 Malý servis +
 vyčistenie reťaze, kazety, prevodníkov
 očistenie rámu a kolies bicykla
 centrovanie kolies
 prípadná výmen komponentov bicykla
 výmena kabeláže bicykla (riadiace/brzdové bowdeny a lanká)

30 €

Veľký servis

60 €






Základný servis +
montáž/ demontáž kolies, vidlice, kľúk, reťaze, kazety, prehadzovača,
prešmykovača, bŕzd, stredového zloženia
rozobratie, čistenie, kontrola a mazanie ložísk predného, zadného náboja,
stredového zloženia, hlavového zloženia
výmena opotrebovaných častí

Vidlica
Montáž vidlice s nastavením brzdy a upravením krku
Demontáž vidlice
Oprava vidlice/tlmiča (podľa cenníka SLOVKOLEX)

10 €
4€

Kolesá
Centrovanie kolesa
Centrovanie kolesa s doplnením špicov
Nasadenie/zosadenie plášťa a duše
Fúkanie kolies

7€
10 €
2€
1€

Prevodové mechanizmy
Nastavenie radenia
Montáž/demontáž prešmykača s nastavením
Montáž/demontáž prehadzovača s nastavením
Montáž/demontáž radenia s nastavením
Montáž/demontáž pedálov
Oprava reťaze
Montáž/demontáž reťaze
Oprava/výmena stredového zloženia
Čistenie prevodového ústrojenstva (reťaz, prehadzovač, prešmykovač, kazeta)

4€
5€
5€
7€
3€
5€
5€
12 €
10 €

Náboje
Rozobratie a zloženie náboja s premazaním
Rozobratie a premazanie orecha

7€
10 €

Hlavové zloženie
Montáž/demontáž hlavového zloženia
Premazanie a prečistenie hlavového zloženia

4€
6€

Brzdy
Nastavenie ráfikovej brzdy
Nastavenie kotúčovej brzdy
Nastavenie brzdových páčok
Montáž/demontáž ráfikovej brzdy s nastavením (1 pár)
Montáž/demontáž kotúčovej brzdy s nastavením (1 pár)
Montáž/demontáž brzdových páčok
Odvzdušnenie hydraulickej brzdy (1 pár)
Rovnanie kotúča
Výmena brzdových platničiek/gumičiek

3€
4€
2€
7€
10 €
5€
6€
5€
5€

Iné
Oprava/výmena kabeláže
Montáž/demontáž omotávky
Montáž/demontáž predstavca
Montáž/demontáž riadítok
Montáž/demontáž rukovätí (gripov)
Montáž/demontáž rohov
Montáž/demontáž svetiel
Montáž/demontáž nosiča
Montáž/demontáž tachometra
Montáž/demontáž blatníkov
Montáž/demontáž detskej sedačky
Montáž/demontáž stojanu

Uvedená cena sa vzťahuje na prácu, nie na komponenty.
Ďakujeme, že nám bicykel prinesiete očistený.

5€
5€
5€
7€
3€
3€
2€
2€
3€
2€
7€
2€

