
Ceník Servisních úkonů Cube Store Karlovy Vary platný od 1. 11. 2022
KÓD CENA v Kč
1000 Celkový servis -jízdní kola / elektrokola 1 000 Kč                 

Celkový servis kola či elektrokola zahrnuje:  
kontrola plášťů a duší (případná výměna)  
kontrola dotažení kol (přední + zadní)
kontrola tlaku plášťů a dofouknutí 
kontrola a dotažení hlavového složení
kontrola a promazání sedlovky (+ dotažení) 
kontrola řetězu (případná výměna) 
kontrola a dotažení kazety
seřízení řazení (přehazovačka, přesmykač) 
kontrola patky (rovnání patky) 
seřízení brzd (ráfkové čelisti, brzdové třmeny) 
kontrola středového složení 
dotažení všech spojů 
kontrola dotažení klik 
kontrola dotažení pedálů 
kontrola tlaku vidlice a tlumiče 
aktualizace softwaru elektrokola 
testovací jízda
servisní doporučení 

1067 Garanční servis kol/elektrokol CUBE 590 Kč                     
(GS pro kola zakoupená v naší prodejně CUBE STORE Karlovy Vary je zdarma)
SEZNAM SERVISNÍCH ÚKONŮ CENA v Kč

 Brzdy
1001 montáž hydraulické brzdy, krácení vedení, odvzdušnění 490 Kč                     
1002 montáž hydraulické brzdy, krácení, odvzdušnění - vnitřní vedení 690 Kč                     
1003 odvzdušnění hydraulické brzdy 249 Kč                     
1004 rovnání kotouče 100 Kč                     
1005 seřízení brzdových špalků/1 brzda 100 Kč                     
1006 výměna brzdového kotouče 100 Kč                     
1007 výměna brzdových destiček a seřízení (1 brzda) 149 Kč                     
1008 výměna brzdových špalků a seřízení (1 brzda) 100 Kč                     
1009 výměna brzdových špalků - silniční integrovaná brzda 249 Kč                     
1010 frézování dosedacích ploch 399 Kč                     

Ostatní
1011 mytí a čištění kola 500 Kč                     
1012 výměna gripů 79 Kč                       
1013 výměna omotávky 349 Kč                     

Pláště
1014 instalace vložky do pláště 100 Kč                     
1015 výměna duše nebo lepení 100 Kč                     
1016 výměna pláště 100 Kč                     

Rám
1022 vyčištění a promazání hlavového složení 159 Kč                     
1025 vyčištění a promazání středového složení - lisované 249 Kč                     
1026 výměna hlavového složení polointegrované 349 Kč                     
1027 výměna ložiska hlavového složení 100 Kč                     
1028 výměna středového složení - lisované (BB30, Press-Fit …) 249 Kč                     
1029 výměna středového složení - závit 199 Kč                     



Řazení
1030 promazání řetezu 49 Kč                       
1023 rovnání patky/ výměna 100 Kč                     
1031 seřízení Di2, diagnostika 499 Kč                     
1021 seřízení přehazovačky 200 Kč                     
1033 seřízení přesmykače 200 Kč                     
1024 výměna kazety/ dotažení 100 Kč                     
1046 výměna převodníku 200 Kč                     
1047 výměna řetězu 100 Kč                     
1048 výměna přehazovačky demontáž/ montáž/ seřízení 499 Kč                     
1020 výměna vedení pro jeden měnič, seřízení (vnitřní vedení) 399 Kč                     
1049 výměna vedení pro jeden měnič, seřízení (vnitřní vedení vč. vedení řidítky) 649 Kč                     
1050 výměna přesmykače demontáž/ montáž/ seřízení 499 Kč                     

Sedlovky
1017 montáž teleskopické sedlovky s hydraulickým ovládáním 649 Kč                     
1018 montáž teleskopické sedlovky vnější vedení 349 Kč                     
1019 montáž teleskopické sedlovky vnitřní vedení 499 Kč                     

Sestavení kola z krabice
1051 E-bike 1 290 Kč                 
1052 MTB Full 990 Kč                     
1053 MTB HT/ Silniční 990 Kč                     
1054 Triatlon/ Time-trial 1 490 Kč                 

Tlumiče
Servis tlumičů zajišťuje autorizovaný servis příslušné obchodní značky v ČR.
Cena servisu dle aktuálně platného ceníku autorizovaného servisu.
Vidlice

1055 krácení sloupku vidlice - hliník, ocel 299 Kč                     
1056 krácení sloupku vidlice - karbon 399 Kč                     

Ostatní servis vidlic zajišťuje autorizovaný servis příslušné obchodní značky v ČR.
Cena servisu dle aktuálně platného ceníku autorizovaného servisu.
Výplety

1057 centrování kola 199 Kč                     
1058 seřízení kónusu náboje, dotažení 100 Kč                     
1059 vyčištění, promazání, seřízení náboje 200 Kč                     
1060 výměna drátu - 1ks 149 Kč                     
1061 výměna drátu u bezdušového systému - 1ks 499 Kč                     
1062 výměna ložisek přední náboj 399 Kč                     
1063 výměna niplů 990 Kč                     
1064 vypletení kola - klasické paprsky, AL ráfek 990 Kč                     

Elektrokola
1065 Diagnostika a aktualizace softwaru Bosch 499 Kč                     
1066 Testování kapacity baterie Bosch nebo zazimování baterie Bosch 499 Kč                     

Výroba náhradních klíčků k baterii Bosch (dle typu a počtu klíčů) od 550 Kč
*Na montáž dílů nezakoupených v naší prodejně účtujeme 100% přirážku na cenu práce.
*Materiál není v uvedených cenách práce zahrnutý.


