
servisní práce specifikace cena (Kč)

MALÝ servis                                                       vč. 

konzultace se zákazníkem

mytí kola, kontrola dotažení všech šroubů vč. klik a pedálů, změření řetězu, 

seřízení řazení a brzd, dohuštění kol, celková kontrola stavu kola
499

VELKÝ servis                                                      vč. 

konzultace se zákazníkem

mytí kola, kontrola dotažení všech šroubů a komponentů, změření řetězu 

vč. vyčištění a promazání, základní promazání (kliky, vidlice, lanka, 

bovdeny), seřízení řazení, brzd, hlavového složení, centrování kol, kontrola a 

rovnání patky přehazovačky, dohuštění kol, celková kontrola stavu kola

999

servisní práce specifikace cena (Kč)

garanční prohlídka (zakoupené kolo v prodejně TOMSPORT) zdarma

mytí kola čišění celého kola od bláta a šmíru 350 - 600

výměna středové osy včetně klik včetně seřízení přesmykače 300 - 400

seřízení, promazání a případná oprava pedálů 200 - 400

seřízení a dotažení hlavového a středového složení 200

servis hlavového složení vyčištění, mazání popřípadě výměna kuliček 300

výměna hlavového složení včetně mazání 400

výměna omotávky 300

montáž cyklocomputeru, blatníků, košíků na lahev, stojánku, sedačky, atd. 100 - 400

napletení a centrování nového předního a zadního kola 800

kompletní nastrojení nebo montáž kola z dílů 2 400

montáž a seřízení nového kola z krabice 800 - 1 100

servisní práce specifikace cena (Kč)

výměna řazení včetně seřízení 300

výměna měniče a přesmykače včetně seřízení 400

seřízení měniče a přesmykače 200

výměna lanek a bovdenů včetně seřízení a promazání 300 - 500

výměna měniče a přesmykače včetně seřízení 400

rovnání patky měniče včetně seřízení 150 - 300

výměna převodníků 200 - 300

výměna pastorků nebo čištění 100

výměna řetězu nebo kazety 200

čištění a mazání řetězu 200 - 300

CENÍK SERVISNÍCH PRACÍ

PROFESIONÁLNÍ SERVIS JÍZDÍCH KOL
       ELEKTROKOL A KOLOBĚŽEK

VŠEOBECNÝ SERVIS

SPECIÁLNÍ NABÍDKA

SERVIS ŘAZENÍ



servisní práce specifikace cena (Kč)

seřízení přední a zadní kotoučové brzdy 300

výměna brzdových špalíků (4 kusy) a jejich seřízení 300

výměna brzdových destiček (4 kusy) a jejich seřízení 800

odvzdušnění hydraulické brzdy (kus) včetně výměny brzdové kapaliny 300 - 450

výměna lanek a bovdenů včetně seřízení a promazání 300

servisní práce specifikace cena (Kč)

centrování kola, rovnání ráfku a související práce 200 - 400

vypletení kola včetně centrování 800

centrování a oprava zapletených kol s použitím tenzometru 500 - 1 000

servis předního nebo zadního náboje (kus) 400

servis ořechu zadního náboje demontáž osy, promazání a seřízení vůle ložisek ořechu 400 - 600

přezutí a nafouknutí pláště nebo výměna duše 150

vytvoření bezdušového systému (ks) 400

servisní práce specifikace cena (Kč)

servis odpružené vidlice - velký individuální cenová nabídka - dle autorizovaného servisu 900 - 1 800

výměna vidlice včetně čištění a mazání 600

servis tlumiče - velký individuální cenová nabídka - dle autorizovaného servisu 900 - 1 600

400

100 - 500

100 %

CENÍK SERVISNÍCH PRACÍ

SERVIS ODPRUŽENÍ

SERVIS KOL

OSTANÍ

TOMSPORT cykloprodejna - Podhorská 581/28, Jablonec n.N., 46601, provozní doba 10 - 17h 

tel.: 739 233 330         e-mail: info@tomsport.cz

K výše uvedeným servisním pracem není v ceně započítán materiál.

hodinová sazba za ostatní sevisní práce.

manipulační poplatek při neoprávněném stornu opravy

příplatek za opravu ten samý den nebo do 24h na přání zákazníka

Tomáš Jakoubek - IČO: 72749563 - servis jízdích kol a lyží

servisní práce a opravy elektrokol budou naceněny dle indivduální cenové nabídky s ohledem na rozsah prací

SERVIS BRZD

u kol nevyzvednutých v domluveném termínu bude účtováno skladné v hodnotě 50 Kč za každý započatý den

Ceník je platný od 1.3.2022     Vyhrazujeme si právo měnit ceny v průběhu roku.



cena (Kč) cena (Kč)

MĚNIČ PŘEVODŮ, PŘESMYKAČ, ŘAZENÍ STŘEDOVÁ OSA (SO), KLIKY, PEDÁLY
M měniče včetně seřízení 200 D a M SO, čištění, mazání, seřízení 400 - 500

seřízení měniče 200 D nebo M zapouzdřené SO   200

D a M koleček měniče včetně čištění a mazání 150 dotažení SO nebo seřízení 100

D měniče 60 protažení závitů pro misky nebo zapouzdřenou SO 250

vyrovnání držáku měniče (patky) 200 - 300 M jedné kliky 50

M přesmykače včetně seřízení 200 D jedné kliky 100

seřízení přesmykače 200 výměna převodníku 200

D jedné páčky řazení včetně lanka a bovdenů 100 vyrovnání a centrování převodníku včetně D a M 350

M jedné páčky řazení včetně lanka a bovdenů 180 protažení závitu pro pedál nebo stahovák na klice 250

posunutí páček řazení 50 protažení většího závitu pro pedál včetně M redukce 250

kompletní čištění a promazání lanek a bovdenů 250 D a M nebo výměna jednoho pedálu   50 - 80

výměna lanka a bovdenu 250 dotažení jedné kliky na SO 50

výměna vnitřního vedení lanka a bovdenu 400 M klipsen 100

BRZDOVÉ PÁKY, BRZDOVÉ ČELISTI ŘIDÍTKA, PŘEDSTAVEC, COMPUTER
M brzdové čelisti včetně seřízení 160 M nebo D holých řidítek, představce, rohů 100

D a M brzdové čelisti včetně čištění,  mazání a seřízení 260 M nebo D gripů 100 - 150

D brzdové čelisti (přední nebo zadní) 60 M cyklocomputeru včetně nastavení 200

seřízení jednoho páru brzd (přední nebo zadní) 80 výměna baterie a nastavení cyklocomputeru   80 - 120

seřízení symetrie jedné brzdové čelisti 40 omotání řidítek 300

D nebo M jedné brzdové páky 40

posunutí brzdových pák (pár) 40

D jedné brzdové páky včetně omotávky 200 ŘETĚZ 
výměna brzdových špalíků (jeden pár) včetně seřízení 150 D a M řetězu nebo krácení řetězu 200

výměna lanka 100 čištění řetězu 150

výměna lanka a bovdenu 180 mazání řetězu 50

kompletní čištění a promazání lanek a bovdenů 200

seřízení kotoučové brzdy 200

M kotoučové brzdy včetně seřízení (ks) 300 PASTOREK, KAZETA, VOLNOBĚŽNÉ KOLEČKO 
D kotoučové brzdy, čištění a mazání pístků 100 M kazetového pastorku nebo volnoběžky 80

rovnání brzdového kotouče   150 - 250 D kazety nebo volnoběžky 120

D brzdového kotouče   100 čištění kazetového pastorku nebo volnoběžky 150

M brzdového kotouče vč. seřízení 100

výměna brzd. destiček jedné kotouč. brzdy a seřízení  250

odvzdušnění hydraulické brzdy včetně výměny kapaliny 400 NÁBOJE, KAZETOVÉ NÁBOJE, TORPEDO
D a M předního náboje včetně čištění a mazání 300 - 400

D a M zadního náboje včetně čištění a mazání 400 - 500

HLAVOVÉ SLOŽENÍ (HS) D nebo M kazetové volnoběžky (ořechu) ze zad. náboje 200

M HS včetně vystružení 490 D a M kazet. volnoběžky (ořechu) včetně čištění a mazání 400 - 500

seřízení nebo dotažení HS 100 D a M torpeda včetně čištění a mazání 400 - 500

D a M HS včetně čištění a mazání 400 seřízení konusu náboje 100

M HS včetně mazání  300

PROFESIONÁLNÍ SERVIS JÍZDÍCH KOL

       ELEKTROKOL A KOLOBĚŽEK

CENÍK SERVISNÍCH PRACÍ - DETAILNÍ ROZPIS

servisní práce servisní práce



cena (Kč) cena (Kč)

PLÁŠTĚ, DUŠE, GALUSKY RÁM A VIDLICE 
D nebo M pláště 50 montáž a seřízení nového kola z krabice 800 - 1100

výměna duše, lepení duše - jedna díra, kontrola duše 50 odstrojení rámu 750

nahuštění duše 50 nastrojení rámu nebo montáž (dále M) nového kola 2100

vytvoření bezdušového systému (1ks) 400 demontáž (dále D) a M přední vidlice (bez D a M brzd) 250

výměna přední vidlice včetně čištění a mazání HS 500

nahuštění vzduchové vidlice 100

VÝPLETY, CENTROVÁNÍ, RÁFKY krácení krku vidlice 120

napletení a centrování nového předního kola 450 řezání závitu vidlice 180 / 1cm

napletení a centrování nového zadního kola 500

napletení a centrování nového předního kola typu V 500 SEDLO, SEDLOVKA
napletení a centrování nového zadního kola typu V 550 výměna (D a M) sedla 70

napletení a centrování starého předního kola 600 výměna sedlovky (bez sedla) 50

napletení a centrování starého zadního kola 700 výměna sedlového zámku 90

rozpletení kola 150

vyštípání drátů 100 PŘÍSLUŠENSTVÍ
výměna drátu nebo niplu 30 M blatníků MTB   90 - 120

vytlačení deformovaného ráfku 150 - 350 M blatníků na cestovní kola 200

centrování kola 200 - 400 M nosiče 120 - 180

M dětské sedačky 180 - 250

M odrazek, blikaček, bateriových světel (1 ks) 50 - 80

PŘÍPLATKY A POPLATKY M košíku 50

příplatek za znečištěné kolo nebo díl 50%

příplatek za opravu ten samý den na přání zákazníka 100% OSTATNÍ
příplatek za opravu v termínu určeném zákazníkem 50%   hodinová sazba na ostatní servisní práce 400

manipulační poplatek při neoprávněném stornu opravy 100 - 500 čištění celého kola od bláta nebo šmíru 350 - 600

skladné u kol nevyzvednutých v domluveném termínu   50 / den čištění převodů 200 - 300

promazání celého kola 200

tel.: 739 233 330         e-mail: info@tomsport.cz

CENÍK SERVISNÍCH PRACÍ - DETAILNÍ ROZPIS

servisní práce servisní práce

K výše uvedeným servisním pracem není v ceně započítán materiál.

Tomáš Jakoubek - IČO: 72749563 - servis jízdích kol a lyží

TOMSPORT cykloprodejna - Podhorská 581/28, Jablonec n.N., 46601, provozní doba 10 - 17h 

Ceník je platný od 1.3.2022     Vyhrazujeme si právo měnit ceny v průběhu roku.


