Cennik usług serwisu rowerowego 2017
PRZEGLĄD
przegląd roweru - PODSTAWOWY

regulacje hamulców i przerzutek;
- smarowanie łańcucha;
- kontrola połączeń śrubowych;
- centrowanie,
- sprawdzanie i smarowanie linek, pancerzy i fajek (v-break);
- serwis ogumienia (sprawdzany jest stan opony )
kasowanie luzów i regulacja elementów ruchomych.

[PLN]
89 zł

-

przegląd roweru - ROZSZERZONY

169,00 zł

regulacje hamulców i przerzutek;
- smarowanie łańcucha;
- kontrola połączeń śrubowych;
- centrowanie,
- sprawdzanie i smarowanie linek, pancerzy i fajek (v-break);
- serwis ogumienia ( sprawdzany jest stan opony i detek )
- kasowanie luzów i regulacja elementów ruchomych
- serwis piast, serwis sterów
- rozłożenie roweru do „gołej” ramy
- mycie napędu
- wymiana smarów

przegląd ,,zerowy" - gwarancyjny ( rowery nie zakupione u Nas )

50,00 zł

NAPĘD
Wymiana wkładu suportu
Wymiana samej korby
Wymiana łańcucha
Wymiana samej korby
Naprawa gwintu korby (ściągacz) 1str
Naprawa gwintu korby (pedał) 1str

[PLN]

KOŁO
Serwis opon bezdętkowych (uszczelnienie, wymiana mleczka)

[PLN]

30,00 zł
30,00 zł
20,00 zł
30,00 zł
30,00 zł
30,00 zł

30,00 zł

demontaż, wymiana piasty/felgi koła
centrowanie koła
centrowanie koła z wymianą szprych
zaplecenie koła
wymiana dętki lub opony (rower na śrubę lub zacisk )
wymiana dętki lub opony (amsterdam )
wymiana wolnobiegu lub kasety
naprawa piasty (demontaż smarowanie)

60,00 zł
25,00-50,00zł
25,00-50,00zł
50,00 zł
15,00 zł
45,00 zł
10,00 zł
50,00 zł

HAMULCE TRADYCYJNE
wymiana dźwigni hamulca
wymiana klocków i regulacja (1kpl)
wymiana pancerzy, linki regulacja
wymiana samej linki i regulacja
montaż V-breków kpl.
regualcja V-breków
linka hamulca 1m

[PLN]

HAMULCE TARCZOWE HYDRAULICZNE
wymiana dźwigni hamulca
wymiana klocków
wymiana przewodu (z odpowietrzeniem)
regulacja hamulca (ustawienie zacisku)
odpowietrzenie 1szt
montaż
prostowanie tarczy

[PLN]

UKŁAD KIEROWNICZY
wymiana widelca - amortyzatora
montaż widelca - amortyzatora
wymiana kierownicy
wymiana wspornika kierownicy
montaż owijki
wymiana sterów
regulacja łożysk sterów
sewris sterów

[PLN]

PRZERZUTKI
wymiana manetki
wymiana i regulacja przerzutki tylnej
wymiana i regulacja przerzutki przedniej
regulacja przerzutki
wymiana pancerzy, linki i regulacja
wymiana samej linki i regulacja
linka przerzutki 1m

[PLN]

25,00 zł
20,00 zł
25,00 zł
20,00 zł
30,00 zł
15,00 zł
15,00 zł

40,00 zł
35,00 zł
60,00 zł
25,00 zł
40,00 zł
60,00 zł
30,00 zł

70,00 zł
30,00 zł
30,00 zł
40,00 zł
45,00 zł
30,00 zł
10,00 zł
25,00 zł

25,00 zł
25,00 zł
25,00 zł
15,00 zł
25,00 zł
20,00 zł
15,00 zł

RAMA
wymiana ramy
montaż siodła
ustawienie geometrii haka przerzutki ( prostowanie haka )
naprawa gwintu haka
montaż akcesoriów

[PLN]

AMORTYZATORY
Przegląd amortyzatora sprężynowego
( w cenie jest zawarty nowy smar )
Przegląd amortyzatora powietrznego - olejowego
( w cenie jest zawarty nowy olej i smar )

[PLN]

PIASTY WIELOBIEGOWE
Przegląd piasty 8. biegowej, przegląd i regulacja
Przegląd piasty 7. biegowej, przegląd i regulacja
Przegląd piasty 5. biegowej, przegląd i regulacja
Przegląd piasty 3. biegowej, przegląd i regulacja
Regulacja piasty wielobiegowej (manetka lub sterownik)
Montaż manetki z regulacją
Wymiana linki lub pancerza z regulacją
Piasta 3 biegowa NEXUS ( piasta, zaplot regulacja )
Piasta 7 biegowa NEXUS ( poasta zaplot, regulacja )
Inne czynności nie ujętę w cenniku 1h

150,00 zł
10,00 zł
30,00 zł
30,00 zł
20,00 zł

100,00 zł
150,00 zł

100,00 zł
90,00 zł
90,00 zł
80,00 zł
20,00 zł
30,00 zł
30,00 zł
400,00 zł
800,00 zł
90,00 zł

