
ZAKÁZKOVÝ LIST SERVISNÍ BALÍ KY: CENA s DPH KOLA CENA s DPH

ÍSLO.................... K 9941 – 999:)SV( sivres ýkleV Vým na plášt  nebo duše 79 – 99 K

Standardní servis (SS): 499 – 999 K Centrování kola (1 kolo) 79 – 149 K

K 994 – 992:)SM( sivres ýlaM 199 K

TELEFONÍ ÍSLO: ..........................................  TYP KOLA: ...................................................... Se e 149 – 299 K

P edpokládaný termín: ............................Orienta ní cena:.......................................... DALŠÍ SERVISNÍ ÚKONY:  Vypletení kola (1 kolo) 349 – 499 K

Datum dokon ení:..................................... :......................................  

POPIS ZAKÁZKY (ZÁVADY, OPRAVY): RÁM A VIDLICE  P EVODY
Rovnání patky p ky 99 – 149 K Vým ka 99 K

etn ) 249 – 299 K Vým na et K 99u

Repase vidlice 799 – 1799 K Se ni e nebo p esmyka e 99 K

Repase tlumi K 9942–997e K 991 – 99

 Vým na klik a p evodník 149 – 199 K

BRZDY  Vým na st y 149 – 199 K

e (2 ks) 99 K Vým na . Se ) 199 K

Se ) 149 K
Vým na p ky nebo 
p esmyka e (v .se ) 149 – 249 K

K MEKLECÍOBZECÁRP ÉNEDEVORP HASZORDÓK K 941

K 941 OSTATNÍ

K 992 – 99 DOPL KY – 49 – 299 K

Vým K 991káp cývodrb an K 994 – 942alok ítyM

K 992 – 942ydrb ín K 999 1alok olec ínevatses

K 993 – 991 u 499 k

Pozn.: Cena nezahnuje materiál

RAZÍTKO DODAVATELE:

ice 747 23, I

ZAKÁZKU  P IJAL: .................................................          DNE:............................

JMÉNO, P ÍJMENÍ ZÁKAZNÍKA:  …...........................................................................................

PODMÍNKY SERVISU MOJEKOLO:
i 

oprav síc .
edepsaný výrobcem.

4. Servis nep ebírá odpov rným opot ebením, ani skrytými a výrobními vadami.
ípad í in išt ním vnit ástí, náklady na vy išt

ní opravu ve smyslu Ob
ed opravou a po oprav etel.

7. Servis nep ebírá odpov edávat k oprav k . brašny, pumpi ky, 
sv

 od data dokon
 od p atý den. Po šesti m n 

na vlastní náklady kolo prodat a výt
tovat išt

ednostní opravu 
11. P íplatek na po kání 

K ÚHRAD  CELKEM
ZAPLACENO DNE: P IJAL:

PODPIS ZÁKAZNÍKA:

PODMÍNKY SERVISU MOJEKOLO:
1. Servis odstraní závady tak, jak byly zákazníkem udány do popisu závady a dle technologického postupu předepsaného výrobcem.
2.  Na provedenou práci poskytuje servis záruku v délce 3 měsíce od okamžiku převzetí zákazníkem ve smyslu §654 Občanského zákoníku. Na náhradní díly 

použité při opravě, je poskytována záruka v délce 24 měsíců.
3. Servis je vždy povinen dodržet technologický postup oprav předepsaný výrobcem.
4. Servis nepřebírá odpovědnost za závady způsobené nadměrným opotřebením, ani skrytými a výrobními vadami.
5.  V případě záruční opravy, kdy závada uváděná zákazníkem byla zapříčiněna znečištěním vnitřních částí, náklady na vyčištění nese zákazník. Tento úkon se 

nepovažuje za záruční opravu ve smyslu Občanského zákoníku.
6. Zákazník je povinen si zkontrolovat vnější stav jízdního kola před opravou a po opravě, na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
7.  Servis nepřebírá odpovědnost za doplňky, které jsou přimontovány na jízdním kole. Doporučujeme kolo předávat k opravě bez doplňků, jako např. brašny, 

pumpičky, světla pokud není nutná jejich konkrétní oprava.
8.  U zakázek, které si zákazník nevyzvedne do 5 dnů od data dokončení opravy je servis oprávněn účtovat skladné. To činí 50Kč za každý započatý den v období 

od 5-60dnů od předpokládaného ukončení opravy, v období 61 a více dnů 100Kč za každý započatý den. Po šesti měsících od data dokončení opravy je 
Mojekolo.cz oprávněn na vlastní náklady kolo prodat a výtěžek použít na uhrazení případné vzniklé pohledávky.

9.  Servis má právo účtovat částku za umytí silně znečištěného kola dle ceníku servisních úkonů. Prosíme zákazníky, aby dávali do servisu kola v čistém stavu.
10. Příplatek za přednostní opravu činí 50% navíc ceny servisu.
11. Příplatek na počkání činí 100% navíc ceny servisu.
12. Zákazník souhlasí, že jeho osobní údaje budou zpracovány v informačním systému fi rmy Mojekolo.cz ve smyslu zákon č. 101/200 Sb.
13. Zákazník udává svůj souhlas s těmito podmínkami svým podpisem na zakázkovém listě.

Výměna řadícího lanka a bowdenu        
(vč. seřízení)

Výměna brzdového lanka                 
a bowdenu
Výměna brzdových špalíků
(2 brzdy vč. seřízení)

Výměna brzdových destiček
(2 brzdy vč. seřízení)

Seřízení hydraulické brzdy
(2 brzdy vč. Kap.)


