CENNIK USŁUG SERWISU
ceny nie obejmują kosztów części zamiennych
ROWER
Przegląd podstawowy ..............................................................................100 zł
•regulacja hamulców
•regulacja przerzutek
•czyszczenie i smarowanie napędu
•kontrola ciśnienia w kołach
•kontrola połączeń śrubowo-gwintowych
•kontrola i dokręcanie luzów
Przegląd „zerowy” roweru zakupionego w naszym sklepie …..…..….…... 80 zł
Przegląd rozszerzony.............................................................................. 250 zł
•regulacja hamulców
•regulacja przerzutek
•czyszczenie i smarowanie napędu
•smarowanie sterów
•smarowanie piast
•centrowanie kół
•czyszczenie smarowanie goleni w amortyzatorze sprężynowym
•kontrola/uzupełnienie ciśnienia w amortyzatorze powietrznym
•kontrola ciśnienia w kołach
•kontrola połączeń śrubowo-gwintowych
•kontrola i dokręcanie luzów
Złożenie nowego roweru z kartonu …...…................................................. 80 zł
Wymiana (przekładka) ramy.................................................................... 150 zł
Diagnostyka (w przypadku naprawy w naszym serwisie kwota nie zostanie
naliczona) ….............................................................................................. 20 zł
Czyszczenie i smarowanie napędu (wolnobieg, łańcuch, przerzutka tył,
korbowód) …............................................................................................. 30 zł
Konserwacja amortyzatora sprężynowego przód …................................. 40 zł
Pompowanie amortyzatora powietrznego …......….....…….…………..….. 10 zł

NAPRAWA
Naprawa mechanizmu korbowego …........................................................ 40 zł
Naprawa piasty przód …........................................................................... 25 zł
Naprawa piasty tył …................................................................................. 30 zł
KOŁO
Centrowanie (1 koło).................................................................................. 25 zł
Zaplatanie i centrowanie (nowe elementy)................................................ 40 zł
Wymiana piasty lub obręczy z centrowaniem (przeplecenie).................... 50 zł
Wymiana opony/dętki (koło zdjęte) …....................................................... 15 zł
Wymiana opony/dętki przód (na rowerze) …............................................. 20 zł
Wymiana opony/dętki tył (na rowerze) ….................................................. 25 zł
Wymiana opony/dętki tył typ holenderski (zabudowany) …...................... 40 zł
Demontaż wolnobiegu/kasety (koło zdjęte)................................................. 5 zł
Przełożenie wolnobiegu/kasety (koło zdjęte)............................................. 10 zł
Przełożenie wolnobiegu/kasety na rowerze z regulacją …........................ 25 zł
Pompowanie................................................................................................ 1 zł
PRZERZUTKI
(tam gdzie wymagane - regulacja w cenie)

Regulacja przerzutek …............................................................................ 20 zł
Wymiana haka przerzutki …...................................................................... 25 zł
Wymiana linki/pancerza …........................................................................ 25 zł
Wymiana klamkomanetek …..................................................................... 30 zł
Wymiana manetek …................................................................................ 30 zł
Wymiana przerzutki przód …..................................................................... 25 zł
Wymiana przerzutki tył ….......................................................................... 25 zł
HAMULCE V-BRAKE
(tam gdzie wymagane - regulacja w cenie)

Regulacja hamulców V-brake …................................................................ 20 zł
Wymiana linki/pancerza …........................................................................ 25 zł
Wymiana klocków hamulcowych …........................................................... 25 zł
Wymiana manetek..................................................................................... 25 zł

HAMULCE TARCZOWE MECHANICZNE
(tam gdzie wymagane - regulacja w cenie)

Regulacja hamulców tarczowych mechanicznych..................................... 25 zł
Wymiana adaptera …................................................................................ 30 zł
Wymiana klocków …................................................................................. 30 zł
Wymiana tarczy......................................................................................... 30 zł
Wymiana linki/pancerza …........................................................................ 25 zł
Wymiana manetek …................................................................................ 25 zł
Prostowanie tarczy …............................................................................... 15 zł
HAMULCE TARCZOWE HYDRAULICZNE
(tam gdzie wymagane - regulacja w cenie)

Regulacja hamulców tarczowych hydraulicznych …................................. 25 zł
Wymiana adaptera …................................................................................ 30 zł
Wymiana klocków …................................................................................. 30 zł
Wymiana tarczy......................................................................................... 30 zł
Wymiana przewodu/manetki/zacisku + olej ….......................................... 70 zł
Odpowietrzanie hamulców hydraulicznych …........................................... 50 zł
Odtłuszczanie............................................................................................ 20 zł
Prostowanie tarczy …................................................................................ 15 zł
MONTAŻ/WYMIANA
(tam gdzie wymagane - regulacja w cenie)

Montaż bagażnika …................................................................................. 15 zł
Montaż błotników sport.............................................................................. 10 zł
Montaż błotników pełnych …..................................................................... 20 zł
Montaż fotelika na bagażnik...................................................................... 15 zł
Montaż fotelika na sztycę …...................................................................... 25 zł
Montaż koszyka przód (klik)...................................................................... 15 zł
Montaż koszyka przód (na stałe) ….......................................................... 20 zł
Montaż koszyka tył ….................................................................................. 5 zł
Montaż kółek podporowych …................................................................... 15 zł
Montaż lampki bateryjnej przód/tył ….......................................................... 5 zł

Montaż licznika …...................................................................................... 15 zł
Montaż osłony łańcucha …........................................................................ 15 zł
Montaż osłony łańcucha nietypowy (holenderski) …................................. 30 zł
Montaż oświetlenia przewodowego …...................................................... 20 zł
Montaż podpórki ….................................................................................... 10 zł
Montaż siodełka ….................................................................................... 15 zł
Wymiana chwytów kierownicy …............................................................... 15 zł
Wymiana kierownicy …........................................................................ 25/35 zł
Wymiana korby lewej …............................................................................ 10 zł
Wymiana korby prawej ….......................................................................... 20 zł
Wymiana korby z osią …........................................................................... 30 zł
Wymiana lub skracanie łańcucha ….......................................................... 10 zł
Wymiana łożysk/misek steru …................................................................. 35 zł
Wymiana wspornika kierownicy …............................................................ 20 zł
Wymiana owijki …..................................................................................... 25 zł
Wymiana pedałów...................................................................................... 15 zł
Wymiana prądnicy zewnętrznej................................................................. 10 zł
Wymiana suportu ….................................................................................. 30 zł
Wymiana sztycy podsiodłowej ….............................................................. 15 zł
Wymiana widelca …............................................................................. 40/50 zł
Usługa niestandardowa – cena do uzgodnienia
Usługa EKSPRESOWA – poza kolejką – płatna dodatkowo..................... 30 zł
UWAGA!
Rower przyprowadzony do przeglądu/naprawy powinien być CZYSTY. W
innym przypadku zostanie przeprowadzone czyszczenie roweru
umożliwiające pracę Serwisanta, płatne dodatkowo 20 zł.
W przypadku nieuzasadnionego nie odebrania roweru w uzgodnionym
terminie zostanie naliczona kwota dodatkowa w wysokości 5 zł za każdy
dzień zwłoki.

