Service Center DT SWISS
Odpružené vidlice

CZK

Dopravné
dobírka

- Demontáž vnitřních nohou
- Čištění a kontrola
- Výměna mazacích náplní
- Případná výměna vadných částí

1100 ,-

od
140 ,-

- Servis "SMALL"
plus:
- Rozebrání, čištění, kontrola pružícího a tlumícího
systému
- Případná výměna vadných částí
- Výměna komplet oleje a mazacích náplní

1650 ,-

od
140 ,-

1450 ,-

Od
140 ,-

Druh servisu:

Popis servisu:

Roční servis
Servis „SMALL"
- neplatí pro
LaunchControl systém

Servis „Big"
Roční servis
LaunchControl

- Výměna kluzných pouzder:

Servis
„kluzná pouzdra"

- Demontáž starých pouzder
- Instalace a kalibrace nových pouzder
- Nové mazací náplně

Tlumiče DT SWISS ( NUDE 1-2, Equalizer 2-3, X, XR, XM, EX, M, SSD )

Druh servisu

Popis servisu:

CZK

Dopravné
dobírka

- Roční servis
- Servis SMALL
SCOTT NUDE
X / XR 313 / Carbon
XM 180
EX200
M210 / M212

- Demontáž vzduchové komory
- Čištění a kontrola
- Výměna vzduchového těsnění a mazací náplně
- Kontrola funkce

800 ,-

Od
140 ,-

- Roční servis
Equalizer 2/3
- Servis "BIG"
SCOTT
NUDE/Equalizer 2,3
X / XR 313 / Carbon
XM 180
EX200
M210 / M212

- Totální rozebrání tlumiče
- Čištění a kontrola
- Výměna vzduchového těsnění a mazací náplně
- Výměna nového oleje
- Kontrola funkce , nastavení

1290 ,-

Od
140 ,-

Důležité:
Zákazník je povinen provést roční servis od zakoupení produktu za účelem zachování záruky 24 měsíců
na vady materiálu !!
• Ceny za uvedený druh servisu zahrnují pouze servisní úkony bez náhradních dílů !
• Ceny vyměněných dílů a náklady s dopravným se k ceně servisu přičítají !
• Uvedené ceny jsou pevně dány výrobcem DT SWISS AG - Biel.
!!!! Uvedené ceny jsou včetně DPH 21% . Uvedená cena za dopravné, dobírku platí pro ČR. Do ostatních
zemí dle ceníku dopravce !!!!!

