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Cenník servisných prác ebajk® - Svet elektrobicyklov                             platný od 01. januára 2022

kód Názov popis Cena v EUR s DPH

BALÍKY SERVISNÝCH SLUŽIEB

101 Malý servis Kontrola celého bajku  + základné nastavenie 35,00

kontrola a dotiahnutie všetkých spojov

kontrola stavu pohonného systému (reťaz, prevodník, kazeta, pätka...)

kontrola nastavenia radenia, kontrola nastavenia bŕzd

čistenie a mazanie reťaze (nezhŕňa hĺbkové čistenie pohonu)

kontrola kolies, jemné centrovanie + dofúkanie

kontrola funkčnosti elektropohonu

kontrola funkčnosti odpružených komponentov + očistenie vodiacich častí

zhodnotenie ceľkového stavu bicykla a doporučenie prípadných ďalších servisných zásahov

111 Veľký servis - Hardtail umytie bicykla 99,00

komplexné rozobratie pohonu a jeho prečistenie

zhodenie motoru a vyčistenie bodov upevnenia

rozobratie kľúk a prečistenie prevodníkov

vyčistenie bŕzd, ak treba aj s výmenou brzdových platničiek

vyčistenie a premazanie hlavového zloženia

diagnostika elektropohonu

zhodnotenie ceľkového stavu bicykla a doporučenie prípadných ďalších servisných zásahov

112 Veľký servis - Celoodpružený rozsah činností ako pre Hardtail 119,00

rozobratie a vyčistenie zadnej stavby

880 Komplexná elektrodiagnostika diagnostika elektropohonu a prípadný sw update 49,00

kapacitný test batérie

888 Diagnostická konzultácia súvisiaca so stavom Vášho bicykla, návrh riešenia, 10min 14,00

950 Garančná prehliadka u nás nezakúpeného bicykla pre zn. ktoré ponúkame 49,00

990 Montáž u nás nezakúpeného bicykla  (podľa skutočného času   40Eur / hod) od 45,00

ČISTENIE A SKLADNÉ

201 hĺbkové čistenie pohonu (kazeta, reťaz, prevodníky, kladky, prehadzovačka) 9,90

211 čistenie bicykla pre servisné úkony 14,90

212 čistenie bicykla veľmi znečisteného pre servisné úkony 19,90

230 Detailing detailné vyčistenie jednotlivých, komponentov, doleštenie rámu, 40,00

aplikácia konzervujúceho povlaku za použitia produktov prémiovej značky MUC-OFF.

Táto služba je ponúkaná len v spojení s "Veľkým servisom"

250 Skladné za deň účtujeme po 5. dni od oznámenia o ukonční servisu 2,00

SERVIS BŔZD

301 výmena platničiek s nastavením  (jedna brzda) 7,90

302 čistenie kotúča,  alebo strmeňa 3,00

303 odvzdušnenie brzdy (jedna brzda) s minerálnym olejom (napr. Shimano) 8,90

304 odvzdušnenie brzdy (jedna brzda) s DOT  (napr. SRAM) 14,90

305 výmena kotúča 7,90

306 rovnanie kotúča 3,50

311 výmena brzdových špalíkov (jeden pár) 7,90

312 nastavenie V-brake 1brzda 3,90

333 Kompletná údržba jednej brzdy 25,00

330 výmena komponentu brzdy (napr. páka, strmeň, hadica ...) 16,90

SERVIS KOLIES

400 oprava defektu vymenením duše 6,90

401 oprava defektu vymenením duše na kolese s motorom 8,90

410 centrovanie kolesa bez výmeny špíc 9,90

411 centrovanie kolesa s odchýlkometrom a tenzometrom 21,90

402 výmena plášťa 6,90

420 úprava kolesa na bezdušové 1ks (bez materiálu) 12,90

430 nastavenie kónusov (1koleso) 3,99

431 vyčistenie, mazanie a dotiahnutie kónusov (1koleso) 9,90

432 čistenie a mazanie orecha 9,90

433 výmena ložísk v náboji (1koleso) 11,90

412 výmena špice/ 1ks od 6,00

440 výmena/doplnenie tesniaceho mlieka /1koleso 2,70

441 lepenie bezdušovej pásky / 1koleso 6,00
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SERVIS RADENIA, PREVODNÍKOV, REŤAZE

500 Pätka - rovnanie s nastavením prehadzovačky 13,30

510 Prehadzovačka nastavenie 5,30

511 Prehadzovačka výmena 8,90

520 Prešmyk nastavenie 5,30

521 Prevodník predný výmena 9,90

530 Radenie výmena 9,90

540 Nastavenie Di2, Diagnostika 19,90

531 Výmena bowdenu - vonkajší 3,50

532 Výmena bowdenu - vnútorné vedenie 9,90

533 Výmena radiaceho / brzdového lanka 5,00

550 Mazanie reťaze 2,00

501 Pätka výmena s nastavením prehadzovačky 7,90

551 Výmena reťaze 7,00

555 Výmena kazety / pastorkov 7,00

SERVIS HLAVOVÉHO ZLOŽENIA, RIADIDLÁ, KOKPIT

560 Hlavové zloženie - vyčistenie 6,70

561 Hlavové zloženie - výmena 13,50

562 Výmena ježka 3,90

570 Predstavec nastavenie 2,00

571 Predstavec výmena 4,70

580 Riaditka - nastavenie 3,40

581 Riaditka - skrátenie 6,70

582 Riaditka - výmena 9,50

590 Gripy/ rohy montáž 3,90

591 Omotávka na riadidlá montáž 9,90

RÁM, KĽUKY, PEDÁLE, SEDLO

600 Kľuka - montáž/demontáž 4,70

610 Pedále - montáž/demontáž 3,50

620 sedlo /sedlovka - nastavenie/montáž/demontáž/ skrátenie 3,50

621 Sedlovka teleskopická vnútorné vedenie/ montáž 25,00

622 Sedlovka teleskopická vonkajšie vedenie/ montáž 14,90

630 čistenie zadnej stavby bez výmeny ložísk 20,00

631 čistenie zadnej stavby s výmenou ložísk (bez materiálu) 49,00

VIDLICE, TLMIČE, PRUŽENIE

700 servis vidlice od 39,90

710 servis tlmiča od 39,90

ELEKTROMOTOR, ASISTENČNÝ SYSTÉM

800 motor (montáž a demontáž) - stredový motor 44,00

810 Diagnostika elektropohonu 20,00

811 Update software 15,00

820 Výmena ovládacej jednotky 15,00

821 Výmena ovládacej jednotky s nutnosťou napojenia na motor 25,00

822 Výmena gombíkovej batérie v displeji 3,00

830 Výmena senzoru rýchlosti 25,00

840 Diagnostika batérie vrátane kapacitného testu 30,00

850 Montáž systémového svetla 25,00

860 Montáž iného komponentu 25,00

851 Aktivácia systémových svetiel 20,00

861 Výmena zámku batérie      (s dokladom o kúpe bicykla)  od 21,00

862 Nastavenie zámku batérie 7,00

870 Repas motoru Bosch CX (gen 2,3) za pomoci servisného kitu 49,00

871 Repas praváho ložiska pri motoroch Bosch, Yamaha, Bafang 60,00

872 Repas oboch ložísk (P+L) pri motoroch Bosch, Yamaha, Bafang 99,00

MONTÁŽE

900 montáž stojanu 4,00

901 montáž nosiča 10,00

902 montáž blatníka 3,50

905 montáž ostatných doplnkov      od 2Eur podľa času práce 40Eur /hod od 2,00
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EXPRESNÉ PRÍPLATKY

999 Expresný servis do 24 hod. v sezóne od 01/03  do 30/09 20,00

998 Expresný servis do 48 hod. v sezóne od 01/03  do 30/09 10,00

997 Montáž komponentov od zákazníka 9,00


