Progress Cycle

specializovaný servis jízdních kol
všeobecný servis

servisní úkon
garanční prohlídka

specifikace

celkový servis kola a závěrečná konzultace se zákazníkem
mytí kola
seřízení hlavového a středového složení
servis hlavového složení
výměna hlavového složení
frézování hlavového nebo středového složení
výměna středové osy včetně klik
seřízení, promazání a případná oprava pedálů
kompletní nastrojení kola z dílů
příprava rámu po lakování
montáž nového kola z krabice
výměna omotávky
montáž cyklocomputeru, blatníků, košíků na lahev, stojánku, sedačky, atd.

800 / 1 600 (do 24 hodin)

promazání popřípadě výměna kuliček

včetně seřízení přesmykače
včetně vypletení kol
kompletní frézování rámu a protažení závitů

servis odpružení

servis odpružené vidlice - malý
servis odpružené vidlice - velký
výměna vidlice
servis tlumiče - malý
servis tlumiče - velký

čištění, promazání a výměna mazací náplně
+ výměna kluzných pouzder, těsnění a všech náplní
čištění, promazání, výměna mazací náplně a těsnění
+ výměna vložek čepů a všech náplní

servis brzd

seřízení přední a zadní kotoučové brzdy
výměna brzdových špalíků (4 kusy) a jejich seřízení
frézování úchytů pro kotoučové brzdy (pár)
montáž, seřízení a odvzdušnění kotoučové brzdy (kus)

výměna řazení včetně seřízení
výměna bovdenů a lanek včetně seřízení
seřízení měniče a přesmykače
výměna měniče a přesmykače včetně seřízení
rovnání patky měniče včetně seřízení
výměna převodníků
výměna pastorků
výměna řetězu

seřízení řazení, brzd, nábojů, středového a hlavového složení, vidlice, kontrola
dotažení všech šroubů, centrování kol a celková prohlídka stavu kola

cena (Kč)
zdarma

včetně brzdové kapaliny

servis řadícího systému

vypletení, oprava a centrování zapletených kol s použitím tenzometru
centrování kola, rovnání ráfku a související práce
vypletení kola včetně centrování
přepletení kola včetně centrování s použitím starých drátů
servis předního nebo zadního náboje (kus)
servis ořechu zadního náboje
přezutí a nafouknutí pláště nebo výměna duše

servis kol

demontáž osy, promazání a seřízení vůle ložisek ořechu

400
200
300
400
400
300 - 500
200 - 600
2 400
800
600
200
100 - 400

700
1 100 - 1 800
400
600
900 - 1 600

400
200
800
400 - 800

400
100 - 600
200
400
200 - 400
200 - 400
100
100

600 - 1 200
200 - 400
600
800
200 - 400
600 - 800
100

U kol nevyzvednutých v domluveném termínu bude účtováno skladné v hodnotě 30 Kč za každý započatý den. Vyhrazujeme si právo měnit ceny v průběhu roku.
Petr Reisner - servis jízdních kol a lyží (IČO: 87176416, budova Progress Cycle, a. s., Logistický park Tulipán, Palouky 1371, 253 01 Hostivice-Palouky)
Příjem a výdej zakázek v otevírací dobu prodejny.

