
 Servis in-line bruslí
prohození koleček                                              90kč
- prohození koleček na vašich in-line bruslích systémem 1-3 a 2-4 a levá za pravá a vyčištění nože. 
- tento servis děláme standardně do druhého pracovního dne

- zhodnocení stavu koleček a případné navržení na zakoupení nových  

výměna brzdového špalíku                               50kč
- výměna brzdového špalíku nebo celé brzdy

výměna středových osek                                  60kč

čištění koleček a nože                                        50kč
- vyčištění koleček a nože od prachu z cest

výměna koleček nebo ložisek                        150kč
- při zakoupení koleček nebo ložisek v jump sportu sleva na práci (výměna za 90kč)
- vyndání starých koleček a ložisek z bruslí a instalace nových koleček a ložisek
- výměna pouze ložisek nebo koleček se účtuje za stejnou cenu - je totiž stejně náročná

demontáž a montáž koleček                            80kč 
- demontáž koleček z bruslí a následná montáž koleček do bruslí                                    

čištění ložisek s promazáním                         350kč
- rozebrání ložisek - odkrytování
- vyčištění ložisek v roztoku na čistění ložisek + mechanické očistění vnitřku ložisek
- vysušení ložisek
- namazání ložisek vazelínou nebo olejem
- sestavení ložisek

- v průběhu čistění ložisek je zhodnocen stav ložisek - pokud jsou ložiska rozpadlá nebo zničená a jejich 
čistěním by nedošlo k zlepšení jejich stavu, je zákazník o této skutečnosti informován, aby se mohl 
rozhodnout, zda ložiska čistit nebo vyměnit za nová
- V případě stornování objednávky po obdržení informace o špatném stavu ložisek jsou ložiska, kolečka a 
brusle vráceny zákazníkům v rozebraném stavu a není mu tak účtován žádný servisní poplatek. Pokud by 



zákazník požadoval navrácení bruslí do původního stavu, je účtován poplatek 100,- Kč s DPH. Většinou však 
doporučujeme zakoupení nových ložisek a jejich instalaci do bruslí. V takovém případě účtujeme cenu 
nových ložisek a servisní poplatek za jejich výměnu dle aktuálního ceníku. Stejně tak je možné postupovat 
při zjištění, že jsou kolečka přinesených bruslí již vhodná na vyřazení.
- Po namazání ložisek vazelínou je nutné ložiska tak 10km zajet. Z počátku jsou ložiska po vyčistění a 
namazání trošku tužší, což je způsobeno novou vazelínou.

velký servis                                                        450kč
- demontáž koleček z bruslí 
- rozebrání ložisek - odkrytování
- vyčistění ložisek v roztoku na čistění ložisek + mechanické očistění vnitřku ložisek
- vysušení ložisek
- namazání ložisek vazelínou nebo olejem
- sestavení ložisek a jejich instalace zpět do koleček a do bruslí
- prohození koleček systémem 1-3 2-4 a levá za pravá

- v průběhu čistění může dojít k označení koleček fixem pro jejich správně navrácení do kolečkových bruslí
- v průběhu vyndávání ložisek je zhodnocen stav ložisek - pokud jsou ložiska rozpadlá nebo zničená a jejich 
čistěním by nedošlo k zlepšení jejich stavu, je zákazník o této skutečnosti informován dopředu, aby se mohl 
rozhodnout, zda ložiska čistit nebo vyměnit za nová
- V případě stornování objednávky po obdržení informace o špatném stavu ložisek jsou ložiska, kolečka a 
brusle vráceny zákazníkům v rozebraném stavu a není mu tak účtován žádný servisní poplatek. Pokud by 
zákazník požadoval navrácení bruslí do původního stavu, je účtován poplatek 100,- Kč s DPH. Většinou však 
doporučujeme zakoupení nových ložisek a jejich instalaci do bruslí. V takovém případě účtujeme cenu 
nových ložisek a servisní poplatek za jejich výměnu dle aktuálního ceníku. Stejně tak je možné postupovat 
při zjištění, že jsou kolečka přinesených bruslí již vhodná na vyřazení.

- Po namazání ložisek vazelínou je nutné ložiska tak 10km zajet. Z počátku jsou ložiska po vyčistění a 
namazání trošku tužší, což je způsobeno novou vazelínou.

Brusle na servis přijímáme pouze řádně vyčištěné (rám, bota)


