
Kód S e r v i s n é   p r á c e €

Viazania
01 Montáž viazania s vŕtaním ski, skialp, bežecké lyže 14,95

01.1 Montáž viazania bez vŕtania ski, snb, bežecké lyže 8,95

02 Diagnostika, nastavenie, kontrola viazania ski - SkiTronic 4,95

02.1 Prestavenie viazania na inú veľkosť topánky (nie rentalové viazanie) 2,50

03 Demontáž viazania ski, skialp, snb a bežeckých  lyží 2,50

04 Montáž inzertu na snb viazanie 4,95

26 Premazanie viazania 1,65

21 Kolíkovanie 0,15

22 Hmoždinkovanie 2,95

Sklznice
11 Brúsenie sklzníc ski, skialp 6,95

12 Brúsenie sklznice snb 11,50

13 Štruktúra sklznice ski, skialp (vždy len s pol.č. 11) 8,30

15 Zalievanie sklzníc ski, skialp 6,95 - 11,95

16 Zalievanie sklznice snb 11,95 - 16,50

17 Vlep do sklznice ski, skialp, snb 14,95

23 Odvoskovanie sklzníc ski, skialp, snb 2,95

19 Voskovanie sklzníc ski, skialp + leštenie 3,95

19.1 Voskovanie sklznice snb + leštenie 5,95

20 Pastovanie sklznice ski, skialp, snb 1,95

Hrany
14 Brúsenie hrán z boku ski, skialp, snb + uhlovanie hrán 6,30

14.1 Tuning hrán ski, skialp, snb (podbrúsenie hrán vrátane preleštenia), (len s brúsením sklznice a hrany z boku) 4,95

Iné servisné práce na ski, skialp, snb, bežkách, viazaniach 
27 Potrebné prečistenie ski, skialp, snb alebo topánok pred servisnými prácami 1,50

Lyžiarske palice
90 Sňatie rúčky lyžiarskej palice 2,66

91 Nalisovanie rúčky lyžiarskej palice 1,33

92 Výmena pútka rúčky lyžiarskej palice 1,33

93 Narovnanie lyžiarskej palice - voľná kalkulácia za výkon 0,27

94 Výmena kovového hrotu (napr. korunkového)  lyžiarskej palice 1,99

95 Skrátenie lyžiarskej palice (podľa želania zákazníka) 5,98

96 Výmena Vario spojky 14 mm alebo 16 mm na trekkingovej (skladacej)  palici 1,33

97 Výmena kompletného dielu Vario 14 mm alebo 16 mm na trekkingovej (sklad.)  palici 3,98

98 Demontáž držiaka taniera (nippel)  lyžiarskej palice alebo taniera s držiakom 0,66

99 Montáž držiaka taniera (nippel)  lyžiarskej palice 0,50

100 Montáž taniera lyžiarskej palice 0,33

101 Výmena kompletného taniera na bežeckej palici 1,83

Servis ski, skialp a snb topánok, ľadových a kolieskových korčulí
31 Demontáž a montáž klipsy resp. pracky topánky (pozri tiež ponuku výrobcu pol. 36) 8,10

32 Demontáž a montáž hrebeňa zapínania (pozri tiež ponuku výrobcu pol. 36) 5,40

33 Výmena zapínacieho lanka alebo oka klipsy 5,40

34 Oprava kĺbového nitu topánky v servise (výmenou za skrutku, podložku, maticu a pod.) 5,98

35 Demontáž. resp. montáž kĺbového nitu na topánke ski, skialp alebo snb u výrobcu 9,53

36 Každý iný nit v priestore topánky - demontáž a montáž v továrni (ponuka výrobcu) 6,11

37 Vybrúsenie zuba na dámskej ľadovej korčuli 1,00

38 Montáž noža ľadovej alebo suportu kolieskovej korčule (napr. nitovaním) 1,35

39 Montáž noža korčule na topánku - nity trhacie (len v oblasti päty) 0,83

40 Demontáž noža ľadovej alebo suportu kolieskovej korčule 1,66

41 Brúsenie nožov ľadových korčulí 3,65

42 Brúsenie nožov detských ľadových korčulí do dĺžky noža 200 mm 2,66

43 Brúsenie nových, ešte nebrúsených nožov ľadových korčulí 4,32



44 Výmena kolieska, osky alebo ložísk kolieska (cena sa sčíta za jednotlivé práce) 0,83

45 Potrebné prečistenie topánok a korčulí všetkých druhov pred montážou alebo servisnými prácami 0,33

102 Výmena podpätku alebo špičky topánky ski, skialp bez potrebných úprav výliska 2,66

103 Atypické úpravy podrážkových vložiek ski, skialp - voľná kalkulácia za výkon 0,27

104 Výmena holennej zapínacej pásky na topánke ski, skialp, snb 1,00

Servis rakiet - tenis, squash, bedminton
60.1 Vypletenie tenisovej rakety - výplet dodaný servisom 6,50

60.2 Vypletenie tenisovej rakety - výplet prinesený zákazníkom 7,50

60.3 Vypletenie rakety squash - výplet dodaný servisom 6,50

60.4 Vypletenie rakety squash - výplet dodaný zákazníkom 7,50

60.5 Vypletenie rakety bedminton - výplet dodaný servisom 6,50

60.6 Vypletenie rakety bedminton - výplet dodaný zákazníkom 7,50

61 Odvinutie vrchného gripu (vrchnej omotávky) rukoväte 0,33

62 Odvinutie základného gripu (spodnej omotávky) rukoväte 0,66

63 Navinutie základného gripu (spodnej omotávky) rukoväte 0,33

64 Navinutie vrchného gripu (vrchnej omotávky) rukoväte 4,98

65 Pripevnenie víčka koncovky rukoväte hracej rakety 1,49

66 Nalepenie ochrannej pásky na chránič rámu vypletenej hracej rakety 3,98

67 Výmena chrániča rámu hracej rakety (materiál donesie zákazník), 0,50

67/1 Odstránenie chybných grommetov (priechodiek)  a vloženie nových 1,49

68 Vyfarbenie loga výrobcu na výplet hracej rakety (obojstranne) 0,33

69 Vyčistenie rámu hracej rakety pred vypletaním, alebo inými servisnými prácami 0,33

69/1 Nalepenie fixačnej - dokončovacej  pásky na vrchný grip (vrchnú omotávku)

Prirážky a zrážky 
50 Prirážka za servis "Teraz"   (do 1 hod.) 75%

51 Prirážka za servis "Dnes"   (do 5 hod.) 30%

52 Zrážka za servis detských lyží do 1400 mm (ku všetkým kódom zač. 1) -30%

53 Prirážka za prehrdzavené hrany 100%

120 Servisné práce neuvedené alebo nešpecifikované v kódových označeniach
Ich rozsah a ocenenie sa vždy dohodne so zákazníkom. Uvedená sadzba je základom 15,93

pre výpočet cien vyššie nedefinovaných servisných prác. Časovou jednicou pritom je

1 minúta servisnej práce za 8 Sk = 0,27€

Poznámky a vysvetlivky:

Podľa § 656 ObčZ. objednávateľ je povinný vyzdvihnúť si vec, ktorá sa mala upraviť alebo opraviť najneskôr do  jednéhomesiaca. Po tomto termíne je 

objednávateľ povinný zaplatiť  poplatok za uskladnenie  6 Sk = 0,2 € za každý začatý kalendárny deň.

Prevádzkovateľ  Šport Servisu  si vyhradzuje  právo na zmenu servisných prác  pod jednotlivými  kódovými označeniami  (priznakmi)a má tiež výhradné 

právo na ich ocenenie.


