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Ve spolupráci s firmou Golfsmith CZ&SK jsem pro vás přichystal možnost oprav a úprav
Vašich golfových holí od všech světových výrobců, všech kategorií.

Při řešení oprav používám technologií právě již výše zmíněné a celosvětově proslulé firmy GO
LFSMITH
. Takže už nemusíte mít obavy ze zničení starých gripů při opravě golfových holí, jsem
schopen upravit lie a loft u vašich holí a putterů a případně ve spolupráci s naším partnerem
firmou Golfsmit CZ&SK Vám doporučit a sestavit hole přímo pro Vás.

Vaše hole budou vždy opraveny profesionálně a rychle, aby jste stihli odehrát každou
hru, kterou si naplánujete.

Na rozdíl od mnoha jiných golfových prodejců přistupuji k požadavkům každého zákazníka
individuálně a pokouším se řešit jeho golfové potřeby vždy v komplexnější rovině - v souladu s
jeho individuální tělesnými charakteristikami, úrovní golfové hry i v návaznosti na tréningové
procesy.

Více informací k nabízenému sortimentu firmy Golfsmith naleznete v katalogu produktů .

PROVÁDĚNÉ ÚKONY :
-

VÝMĚNA GRIPŮ
VÝMĚNA SHAFTŮ
PRODLUŽOVÁNÍ A ZKRACOVÁNÍ HOLÍ NA MÍRU
LEPENÍ UVOLNĚNÝCH HLAV HOLÍ
DIAGNOSTIKA SPRÁVNÉHO LIE PUTTERŮ A NÁSLEDNÁ PŘÍPADNÁ ÚPRAVA
STAVĚNÍ HOLÍ DLE PARAMETRŮ ZÁKAZNÍKA

V případě potřeby mě kontaktujte na telefonu +420774351350

Ceník servisních služeb Redchallenge 2019
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GRIPOVÁNÍ
MOC
Přegripování hole
120 Kč
Úprava tloušťky gripu ( korekce
180 Kčpodlepení vč. sejmutí a reintalace pův. gripu
ÚPRAVA DÉLKY HOLE
Zkrácení hole ( vč. instalace
180nového
Kč
gripu )
*
Zkrácení hole ( vč. zachování

instalace původního gripu240
) Kč

Prodloužení hole ( vč. instalace
280 Kčnového gripu )
*
Prodloužení hole ( vč. zachování
instalace původního gripu340
) Kč
VÝMĚNA SHAFTU
Výměna shaftu ( vč. odstranění
420 Kčpůvodního shaftu a zachování* původního gripu )
Výměna shaftu bore through ( vč. odstranění původního shaftu a zachování* původního gripu )
580 Kč
ÚPRAVA GEOMETRIE PUTTERU
Změna lie putteru
320 Kč
Analýza lie kompletní hole180 Kč
OSTATNÍ
Kompletace hole z komponent
320 Kč
( hlava + shaft + grip )
Oprava uvolněné hlavy ( vyjmutí,
180 Kč očištění, vyvrtání a zalepení ) - standard
Oprava uvolněné hlavy ( vyjmutí, očištění, vyvrtání a zalepení ) - bore through
320 Kč
DODACÍ PODMÍNKY PRO ZÁKAZNÍKY
Standardní dodání do 7 - 10 dnů
Expresní dodání do 3 dnů - příplatek 30% z ceny práce; do druhého dne 70%
Na úkony ze sece
Výměna shaftu
pro 6 a více holí poskytuji slevu 10%
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