
Zakázka č. Jméno zákazníka Model elektrokola Datum 

    

 

KÓD ŘAZENÍ / POHON Cena Množství 

eS100 Seřízení přehazovačky 99,- Kč  

eS101 Seřízení přesmykače 99,- Kč  

eS102 Výměna řadícího / brzdového lanka / bowdenu (cena za kus) 89,- Kč  

eS103 Promazání lanek a bowdenů brzd (cena za kus)  49,- Kč  

eS104 Výměna kazety / vícekolečka 249.- Kč  

eS105 Rovnání patky rámu 99,- Kč  

eS106 Kontrola řetězu ZDARMA  

eS108 Mazání řetězu prostředky MUC-OFF 39,- Kč  

eS109 Výměna řetězu 99,- Kč  

eS111 Výměna měniče nebo přesmykače 139,- Kč  

eS112 Výměna řadících páček - (cena za pár) 199,- Kč  

eS113 Čištění / mazání / seřízení nábojů kol (cena za kus) 149,- Kč  

 KOLA / BRZDY   

eS200 Centrování a dotažení výpletu - (cena za kus) 149,- Kč  

eS201 Demontáž /montáž brzd. špalků/destiček + seřízení (cena za kus) 89,- Kč  

eS202 Demontáž / montáž brzdového kotouče + seřízení (cena za kus) 89,- Kč  

eS203 Seřízení V-brzdy (cena za kus) 69,- Kč  

eS204 Seřízení kotoučové brzdy (cena za kus) 89,- Kč  

eS205 Rovnání brzdového kotouče (cena za kus) 89,- Kč  

eS206 Promazání lanek a bowdenů řazení (cena za kus) 49,- Kč  

eS207 Odvzdušnění + výměna kapaliny hydraulické brzdy (za 1 brzdu) 229,- Kč  

eS208 Odmaštění kotouče brzd (cena za kus) 89,- Kč  

eS209 Výměna brzd. pák - mechanické (cena za pár) 219,- Kč  

eS210 Výměna brzd. pák - hydraulické (cena za pár) + výměna hadiček 499,- Kč  

 KONTROLA A SEŘÍZENÍ   

eS300 Dotažení klik a pedálů 59,- Kč  

eS301 Výměna klik 149,- Kč  

eS302 Výměna pedálů 79,- Kč  

eS303 Kontrola / dotažení/ mazání hlavového složení 99,- Kč  

eS304 Kontrola / dotažení / promazání středu 199,- Kč  

eS305 Kontrola / dotažení představce 39,- Kč  

eS306 Kontrola / čištění / promazání kluzných ploch vidlice 49,- Kč  

eS307 Oprava závitu kliky 250,- Kč  

 MONTÁŽ   

eS400 Výměna gripů (cena za pár) 99,- Kč  

eS401 Výměna / montáž řídítek 209,- Kč  

eS402 Výměna / montáž představce 129,- Kč  

eS403 Výměn / montáž sedla 79,- Kč  

eS405 Montáž blatníků (cena za pár) 79,- Kč  

eS406 Montáž nosiče 109,- Kč  

eS407 Montáž stojánku 59,- Kč  

eS408 Montáž rohů (cena za pár) 99,- Kč  

eS410 Kontrola tlaku vidlice / pneumatik  ZDARMA  

eS412 Výměna duše / pláště (+ demontáž a montáž pláště)  159,- Kč  

 Mytí a mazání (používáme výhradně prostředky MUC-OFF)   

eS027 Malé mytí (odmaštění a mytí kazety, řetězu a kladek) 179,- Kč  

eS028 Velké mytí a mazání (kompletní odmaštění a mytí celého kola) 459,- Kč  

    

 
 

Příplatek za EXPRESNÍ SERVIS DO 24 HODIN + 50 % 

 
ANO NE 



 SPECIÁLNÍ SAZBY Cena Množství 

eS800 Diagnostika závady na elektrozařízení 350,- Kč  

eS801 Diagnostika baterie elektrokola včetně protokolu 300,- Kč  

eS802 Diagnostika baterie elektrokola včetně protokolu - BOSCH 390,- Kč  

eS803 Diagnostika řídící jednotky / výměna / případné přehrání software 390,- Kč  

eS804 Přehrání software - úprava maximální povolené rychlosti 1000,- Kč  

eS805 Demontáž/montáž motoru vyčištění, promazání, dotažení uložení 390,- Kč  

eS806 Výměna/demontáž/montáž/čištění/seřízení snímače rychlosti 230,- Kč  

eS807    

eS808    

eS809    

eS950 Úprava špice na zakázku, cena za 1ks 15,- Kč  

eS914 Montáž elektrokola zakoupeného u jiného prodejce 2000,- Kč  

eS021 HODINOVÁ SAZBA (MIMO POLOŽKY UVEDENÉ V CENÍKU) 350,- Kč  

 

Výpis použitého materiálu 
Název položky Kód položky Počet Cena za 1 ks Cena celkem 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Servis provedl: 

 

 

 


