
 
Ceník oprav - ski servis  Zábřeh  

 
 
 

Servisní práce - sjezdové a skialpové lyže 
Malý servis - broušení skluznic, broušení hran, voskování 400,- Kč 
Velký servis - oprava a broušení skluznic, broušení hran, voskování 600,- Kč * 
MS  dětský - broušení skluznic, broušení hran, voskování  - lyže do 130cm 300,- Kč 
1. Broušení skluznic a hran 300,- Kč 
2. Ruční úhlování hran  (jen společně s malým nebo velkým servisem) +350,- Kč 
3. Preparace skluznic voskem za horka 200,- Kč 
4. Montáž nebo posun vázání vč. seřízení – lyže s integrovanými podložkami vázání 350,- Kč 
5. Posun (montáž) vázání včetně seřízení a zaslepení starých otvorů  (šroubené vázání) 500,- Kč 
6. Montáž skialpinistického vázání včetně seřízení 900,- Kč 
7. Seřízení vázání s kontrolou funkčnosti a změřením vypínacích sil 200,- Kč 

Servisní práce - snowboard 
Malý servis - broušení skluznice, broušení hran, voskování 500,- Kč 
Velký servis   - oprava a broušení skluznice, broušení hran, voskování 700,- Kč * 
MS Dětský - broušení skluznic, broušení hran, voskování  - snowboard do 120cm 400,- Kč 
1. Broušení skluznice a hran 400,- Kč 
2. Preparace skluznic voskem za horka 250,- Kč 
3. Montáž vázání a nastavení úhlů 200,- Kč 

Servisní práce - běžky 
Malý servis -  broušení skluznic, voskování   300,- Kč 
Velký servis   - oprava a broušení skluznic, voskování 500,- Kč * 
1. Broušení skluznic 250,- Kč 
2. Preparace skluznic voskem za horka (skluzný vosk) 200,- Kč 
3. Změření a vyznačení stoupací komory 200,- Kč 
4. Montáž vázání – integrovaná podložka 200,- Kč 
5. Montáž vázání – šroubené vázání 350,- Kč 

Ostatní servisní práce   
1. Broušení bruslí 100,- Kč 
2. Odstranění starého vosku – čištění lyží / snowboardu  200,- Kč 
3. Vložkování vytrženého šroubu vázání  (včetně hmoždinky) 100,- Kč 
4. Lepení / výměna košíku běžeckých holí 100,- Kč 
5. Renovace lepidla stoupacích pásů -  jen práce 600,- Kč 
6. Ořez pásů 500,- Kč 
7. Vypečení vnitřní botičky skialpových bot 500,- Kč 
 Opravy v ceníku neuvedené – cena dohodou 600,- Kč/hod 
* Při nadměrném poškození skluznice – cena dohodou  

Slevy a přirážky  
Zdarma  Montáž a seřízení vázání - při zakoupení nového kompletu lyže + vázání   
Zdarma Změření a vyznačení stoupací komory - při nákupu sportovních běžek 
Zdarma  Příprava pásů - při zakoupení kompletu skialpové lyže a pásy   
Zdarma Vypečení vnitřní botičky skialpových bot zakoupených u nás 
Sleva 20% Ořez pásů zakoupených u nás 
Přirážka 50% Servisní práce „na počkání“ – po domluvě s technikem 

             
        Platnost ceníku od 1.1. 2023 

 
 
 


