
kolo

vypletení 1 kolo 100 Kč

rozpletení 1 kolo 80 Kč

vystříhání paprsků 1 kolo 20 Kč

vycentrování 1 kolo 50-150 Kč

dotažení konusů 1 kolo 40 Kč

zutí + obutí + nahuštění 50 Kč

Seřízení, mazání, případně oprava předního nebo zadního náboje 150-210 Kč

řazení

seřízení řazení 120 Kč

seřízení přesmykače 60 Kč

seřízení přehazovačky 60 Kč

rovnání patky přehazovačky 120 Kč

výměna věnce převodníku 100 Kč

výměna pastorku (kazety) 60 Kč

výměna přesmykače + seřízení 100 Kč

výměna měniče + seřízení 100 Kč

výměna lanka 40 Kč

výměna řetězu + zkrácení 100 Kč

praní řetězu + mazání 50-100 Kč

brzdy

seřízení brzdy 1 kolo 50-150 Kč

výměna brzdy + seřízení 1 kolo 100 Kč

výměna brzd. pák + seřízení brzd 160 Kč

výměna brzd. špalků + seřízení 1 kolo 50-150 Kč

výměna řad. a brzd. pák + seřízení 220 Kč

výměna lanka 40 Kč

výměna řadících pák + seřízení 160 Kč

Výměna destiček a seřízení třmenu 70 Kč

odvzdušnění hydraulických brzd 150 Kč

zafrézování dosedacích ploch-kotoučové brzdy 160 Kč

středy,hlav.složení

dotažení pedálů 20 Kč

výměna pedálů 50 Kč

dotažení klik 40 Kč

výměna klik 80-120 Kč

dotažení hlavového složení 40 Kč

výměna hlavového složení 150-200 Kč

dotažení středového složení 100 Kč

výměna středového složení 150 Kč

Seřízení, mazání, případně oprava střed.složení 160 Kč

výměna představce 100-200 Kč

výměna sedla 40-80 Kč

výměna vidlice 150-250 Kč

výměna lanka + seřízení 80 Kč

výměna osy + čištění 100 Kč

výměna gripů (MTB) 40 Kč

omotání řidítek (silnice) 80 Kč

montáž cyklocomputeru 100 Kč

montáž blatníků 100 Kč

montáž nosiče 80 Kč

montáž rohů 50 Kč

montáž klipsen 50 Kč

Kompletní oprava jízdního kola 700-900 Kč*

CELKOVÁ KONTROLA 300-600 Kč*

mytí kola 80-200 Kč*

vystrojení kola + seřízení 600-800 Kč

odstrojení kola 200-250 Kč

Mysliveček Rudolf
Růžová 36, 691 42 Valtice

+420 608 955 899                  



Základní seřízení kola

- seřízení brzd

- seřízení přehazovačky a přesmykače

- kontrola hlavového složení

- dotažení klik

- dofouknutí kol na správný tlak

- dotažení pedálů

Celková kontrola stavu kola a jeho seřízení

- seřízení brzd

- seřízení přehazovačky a přesmykače

- kontrola hlavového složení

- dotažení klik

- dofouknutí kol na správný tlak

- dotažení pedálů

- dotažení povolených šroubů

- promazání řetězu a všech důležitých součástek

- změření stavu řetězu

- vycentrování a dotažení drátů (lehce rozcentrované kola)

- v případě zájmu nastavení posedu a řídítek

- kontrola kónusů nábojů

- cena včetně případné výměny špalíků či destiček brzd (materiál 
není v ceně)

Komplexní kontrola stavu kola, seřízení a výměna dílů

- seřízení brzd

- seřízení přehazovačky a přesmykače

- kontrola hlavového složení

- dotažení klik

- dofouknutí kol na správný tlak

- dotažení pedálů

- dotažení povolených šroubů

- promazání řetězu a všech důležitých součástek

- změření stavu řetězu

- vycentrování a dotažení drátů (silně rozcentrované kola)

- v případě zájmu nastavení posedu a řídítek

- kontrola kónusů nábojů

- cena včetně případné výměny špalíků či destiček brzd (materiál 
není v ceně)

- cena včetně případné výměny lanek, koncovek a bowdenů

(materiál není v ceně)

- cena včetně případné výměny plášťě nebo duše

(materiál není v ceně)

- cena včetně případné výměny řetězu (materiál není v ceně)

- promazání středového a hlavového složení

- vytažení sedlovky, vyčištění a promazání sedlové trubky

- cena včetně výměny prasklých drátů (bez materiálu)

- základní umytí kola

Mysliveček Rudolf
Růžová 36, 691 42 Valtice

+420 608 955 899                  

350 Kč

560 Kč

960 Kč

servisní balíčky


