
Vaše kolo je v dobrém stavu, ale potřebuje zkontrolovat a doladit 
před sezónou či delší vyjížďkou? K tomu je přesně určen Malý servis, 
jehož hlavní výhodou je cena.

Obsahuje:

8	Důkladná vstupní kontrola a konzultace
8	Seřízení brzd
8	Seřízení řazení
8	Dotažení šroubových spojů
8	Namazání řetězu
8	Nahuštění kol na správný tlak

Nejoblíbenější program, je vhodný pro ty co vyrazí na kolo častěji  
a zárověň chtějí mít jistou o jeho funkčnosti. Doporučujeme  
absolvovat každých 6 měsíců.

Obsahuje:

8	Důkladná vstupní kontrola a konzultace
8	Umytí kola a naleštění rámu
8	Seřízení brzd
8	Seřízení řazení
8	Dotažení šroubových spojů
8	Kontrola a dotažení středového složení
8	Kontrola a dotažení hlavového složení
8	Dofouknutí vidlice a tlumiče na správný tlak
8	Nahuštění kol na správný tlak
8	Namazání řetězu
8	Ošetření kluzáků vidlice a tlumiče olejem
8	Odmaštění brzdových kotoučů
8	Vyčištění a promazání sedlové trubky a sedlovky
8	Centrování kola (pouze lehké defekty)
8	Práce za případnou výměnu řetězu, kazety, špalků/destiček,  
 plášťů či duší je také v ceně 
8	Projetí kola a vyzkoušení funkčnosti

Kompletní wellnes pro Vaše kolo. Tak by se dal shrnout nejvyšší 
servisní program. Exkluzivně nabízí úkony, za které jinde příplácíte, 
jako je kompletní odstrojení kola, namazání jednotlivích částí či  
výměna vedení včetně materiálu.

Obsahuje:

8	Důkladná vstupní kontrola a konzultace
8	Kompletní rozebrání (odstrojení) kola na jednotlivé komponenty
8	Umytí kola a naleštění rámu
8	Čištění komponentů v ULTRAZVUKOVÉ čističce
8	Čištění a mazání konusů nábojů (odstranění stareho maziva )
8	Nastrojení vyčištěních komponentů na rám (promazání a seřízení)
8	Výměna lanek a bowdenů včetně materiálu je také v ceně
8	Seřízení brzd
8	Seřízení řazení
8	Centrování kol
8	Nahuštění kol na správný tlak
8	Dofouknutí vidlice a tlumiče na správný tlak
8	Namazání řetězu
8	Ošetření kluzáků vidlice a tlumiče olejem
8	Odmaštění brzdových kotoučů
8	Kontrola a dotažení čepů u odpružené zadní stavby
8	Práce za případnou výměnu řetězu, kazety, špalků/destiček,  
 plášťů či duší je také v ceně 
8	Projetí kola a vyzkoušení funkčnosti

balíček I – Vedení „V“ brzdy:  590 Kč       Hydra: 390 Kč
Výměna lanek a bowdenů včetně materiálu je také v ceně
(kompletní natažení nového vedení na řazení i lankové brzdy)

balíček II – ultrazvuk  590 Kč
Čištění komponentů v ULTRAZVUKOVÉ čističce
(kliky, přehazovačka, kazeta, řetěz, přesmykač)

Seřízení přehazovačky/přesmykače 150 Kč

Výměna kazety 150 Kč

Výměna řetězu 100 Kč

Umytí kola 300 Kč

Údržba vidlice/tlumiče 490 Kč

Kompletní repase vidlice/tlumiče od 1390 Kč

Výměna pláště/duše 100 Kč

Vycentrování kola (ráfku) od 150 Kč 

Odvzdušnění hydrulické brzdy od 200 Kč

Výměna kotoučových brzd od 300 Kč
Výměna špalků/brzdových destiček 150 Kč

MaLÝ seRVIs PROFI seRVIs aLL-INCLusIVe seRVIs
390 Kč 890 Kč 2 590 Kč

D O P ř e j t e  s V é M u  k O L u  N aV í CN e j Č a s t Ě j Š í  s e R V I s N í  Ú k O N Y

seRVIsujte sVá kOLa 
PRaVIDeLNĚ!

VYužIjte sLeVY Na seRVIs s VaŠí zákazNICkOu kaRtOu! jeŠtĚ jI NeMáte? 
VYstaVíMe VáM jI Na POČkáNí.
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