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CENÍK  
SERVISNÍCH PŘEDSEZÓNNÍCH PROHLÍDEK   
A GARANČNÍCH (ROČNÍCH) PROHLÍDEK 
PRO VÝROBKY ZNAČKY :  
STIGA, KARSIT A VARES  
 

Vydáno dne : 15.11.2016 

Cena běžné 
prohlídky 

 

RUČNÍ NÁSTROJE  (pily, vyžínače, křovinořezy, plotostřihy…) Cena s DPH 

- Kontrola stavu mazací a palivové soustavy, vzduchových 
a palivových filtrů 

- Kontrola a dotažení šroubů 
- Zkouška ovládacích prvků 

- Kontrola opotřebení částí stroje 
 
Prohlídka probíhá dle konkrétního typu výrobku. 

350 Kč 

TRAVNÍ SEKAČKY (elektrické, benzínové, akumulátorové…) Cena s DPH 

- Kontrola stavu žacího ústrojí a jeho součástí 
- Nabroušení a vyvážení nožů 
- Kontrola stavu unašeče, klínového řemene, popř. chladící vrtule 

- Kontrola svíčky a seřízení mezery svíčky 
- Kontrola a zkouška pojezdu, vyčištění a promazání  volnoběžek kol 
- Kontrola mazací a palivové soustavy, kvality oleje, kontrola stavu 

vzduchových a palivových filtrů, čištění lapače jisker 
- Kontrola stavu brzdy setrvačníku (pokud je jí výrobek vybaven) 
- Kontrola a dotažení šroubů 
- Zkouška ovládacích prvků 

- Kontrola opotřebení částí stroje 
 
Prohlídka probíhá dle konkrétního typu výrobku. 

550 Kč 

SEKACÍ TRAKTORY, RIDERY A PŘÍSLUŠENSTVÍ Cena s DPH 

- Kontrola žacího ústrojí a jeho součásti 
- Nabroušení a vyvážení nožů 
- Kontrola stavu unašečů, řemenů, napínacích mechanismů a 

namazání 
- Kontrola svíčky a seřízení mezery svíčky 
- Kontrola mazací a palivové soustavy, kvality oleje, kontrola stavu 

vzduchových a palivových filtrů 

- Kontrola akumulátoru, elektroinstalace 
- Kontrola a seřízení karburátoru 
- Kontrola stavu brzdy setrvačníku (pokud je jím výrobek vybaven) 

- Vyčištění magneta a seřízení vůle 
- Kontrola a dotažení šroubů 
- Promazání částí stroje 

- Zkouška ovládacích prvků 
- Kontrola opotřebení částí stroje 
- Dohuštění pneumatik 
- Příprava na sezónu 
 
Prohlídka probíhá dle konkrétního typu výrobku. 

1450 Kč 

 
TERMÍNY PŘEDSEZÓNNÍCH PROHLÍDEK : leden – březen. TERMÍNY GARANČNÍCH (ROČNÍCH) 

PROHLÍDEK: i v průběhu roku, dle domluvy.   V ceně prohlídky jsou zahrnuty výše uvedené práce dle typu 
a druhu výrobku. Po provedení prohlídky bude zákazníkovi oznámen další postup a návrh pro eventuelní 

opravu nebo výměnu dílů či jiné práce. Po odsouhlasení zákazníkem může být provedena další 
oprava/výměna navržených dílů. Díly které budou použity v rámci záruční opravy nejsou účtovány. Díly 
které budou použity mimo záruční opravu a také spotřební díly budou účtovány dle platného ceníku ND 

(např. svíčky, filtry, nože, řetězy …). Cena za provedení práce mimo servisní předsezónní garanční 
prohlídku bude účtována dle platného ceníku servisních prací (240,- Kč za 30 minut práce / 480,- Kč za 60 
minut práce).Na výrobky se vztahuje běžná záruční doba dle záručního listu a podmínek poskytovaných 
výrobcem.  Reklamovat nelze : spotřební díly (např. nože, unašeče, řetězy, bezpečnostní kryty, klínové 
řemeny, lanka, bowdeny, akumulátory atd.) ani díly ulomené (nárazem, pádem), přetržené, přetížené 

(nasazením stroje do kategorie do které není určen nebo např. přetížením spálené elektromotory sekaček). 
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CENÍK  
SERVISNÍCH ÚKONŮ   
PRO VÝROBKY ZNAČKY :  
STIGA, KARSIT A VARES  
 

Vydáno dne : 15.11.2016 

Cena 
servisního 

úkonu  
 

RUČNÍ NÁSTROJE  (pily, vyžínače, křovinořezy, plotostřihy…) Cena s DPH 

 
- Výměna  svíčky a seřízení mezery svíčky 
- Výměna oleje 
- Výměna vzduchového filtru 
- Čištění stroje 
- Servisní práce 15min. 
- Diagnostika, seřízení 15min 

 

           
  122 Kč     
163 Kč          
82 Kč         

150 Kč        
121 Kč       
121 Kč     

  

TRAVNÍ SEKAČKY (elektrické, benzínové, akumulátorové…) Cena s DPH 

- Nabroušení a vyvážení nože 
- Výměna  unášeče nože 
- Výměna  svíčky a seřízení mezery svíčky 
- Výměna oleje 
- Výměna vzduchového filtru 
- Čištění sekačky 
- Servisní práce 15min. 
- Diagnostika, seřízení 15min 
- Uskladnění stroje (1měsíc) 

                
95 Kč                     

302 Kč                   
122 Kč                   
163 Kč                   
82  Kč                    
150 Kč                   
121 Kč                  
121 Kč                   
100 Kč 

 

SEKACÍ TRAKTORY, RIDERY A PŘÍSLUŠENSTVÍ Cena s DPH 

- Nabroušení a vyvážení nože 
- Výměna  unášeče nože 
- Výměna  svíčky a seřízení mezery svíčky 
- Výměna oleje 
- Výměna vzduchového filtru 
- Čištění traktoru 
- Servisní práce 15min. 
- Diagnostika, seřízení 15min 
- Uskladnění stroje (1měsíc) 

95 Kč                     
408 Kč                   
122 Kč                   
163 Kč                   
82 Kč                    

340 Kč                  
121 Kč                  
121 Kč                  
100 Kč 

 
TERMÍNY PŘEDSEZÓNNÍCH PROHLÍDEK : leden – březen. TERMÍNY GARANČNÍCH (ROČNÍCH) 

PROHLÍDEK: i v průběhu roku, dle domluvy.   V ceně prohlídky jsou zahrnuty výše uvedené práce dle typu 
a druhu výrobku. Po provedení prohlídky bude zákazníkovi oznámen další postup a návrh pro eventuelní 

opravu nebo výměnu dílů či jiné práce. Po odsouhlasení zákazníkem může být provedena další 
oprava/výměna navržených dílů. Díly které budou použity v rámci záruční opravy nejsou účtovány. Díly 
které budou použity mimo záruční opravu a také spotřební díly budou účtovány dle platného ceníku ND 

(např. svíčky, filtry, nože, řetězy …). Cena za provedení práce mimo servisní předsezónní garanční 
prohlídku bude účtována dle platného ceníku servisních prací (240,- Kč za 30 minut práce / 480,- Kč za 60 
minut práce).Na výrobky se vztahuje běžná záruční doba dle záručního listu a podmínek poskytovaných 
výrobcem.  Reklamovat nelze : spotřební díly (např. nože, unašeče, řetězy, bezpečnostní kryty, klínové 
řemeny, lanka, bowdeny, akumulátory atd.) ani díly ulomené (nárazem, pádem), přetržené, přetížené 

(nasazením stroje do kategorie do které není určen nebo např. přetížením spálené elektromotory sekaček). 

 


