CENÍK OPRAV
PRICE LIST OF REPAIRS
tel.: +420 377 243 512

ceny jsou platné od 1. 1. 2022 do vydání ceníku nového

Cena v CZK
vč. DPH 21%
price CZK
incl. 21% VAT

NOVÝ DESIGN
NEW DESIGN

práce
service
přelakování hliníkového rámu (odstranění starého laku, lakování
- jednobarevný)
repainting alu frame (remove old design, painting – one color)
Přelakování hliníkové / karbonové vidlice
repainting alu / carbon fork
jméno na rámu – font 1-6 + CZ vlajka na rámu
name on the frame - font 1-6 + flag on the frame
výměna teflonového vedení u modelů CX, RX, SX
replacement of ihned teflonlager for models CX, RX, SX

OPRAVY
SERVICE

Čištění – mytí kola
Cleanig – washing the bike

OSTAT
NÍ
OTHER

duratec@duratec.cz
www.duratec.cz

poznámka
comment

4 000,00

každá další barva + 1 000 Kč
each additional color + 1 000 Kč

2 000 / 3 000,00

karbonové vidlice pouze Duratec
carbon fork only Duratec

300,00
1 000,00

na jednu stranu
one side
Sonix CX, Cool RX, Clon SX,
Canner CC1

500,00

Úprava hlavové trubky pro FSA orbit IS 1-1/8
repair of head tube for FSA orbit IS 1-1/8

1 000,00

výměna hlavové trubky
replacement of head tube

1 500,00

výměna horní trubky
replacement of top tube

1 500,00

výměna spodní trubky
replacement of the bottom tube

1 500,00

oprava zadní vidlice vč. zabroušení
repair of rear fork incl. ground

500,00

oprava středu + nový závit BSA
repair of BB + BSA new threads

700,00

odstranění návarků na V-brake
remove the V-brake pivots

500,00

proměření geometrie rámu (odstrojený rám)
measurement of frame geometry
oprava vložek na košík (1pár)
repair of inserts for bottle cage
zavaření praskliny rámu
welding of the cracks in the frame

1 000,00
300,00
min. 400,00

délka opravy do 30 min – svařování, broušení
time to repair till 30 min - welding, grinding

1

500,00

Ceník oprav společnosti DURATEC, s.r.o.
IČO 25209493, VAT Nr. CZ25209493

otlučeno od řetězu
vyvařit + vyříznutí závitu
uříznout + zavařit
např. po nehodě
odvrtání a přenýtování
zabroušení, zavaření

