USŁUGI SERWISOWE
PRZEGLĄD, KONSERWACJA
rowery szosowe, górskie, trekkingowe i crossowe
PRZEGLĄD PODSTAWOWY – regulacja hamulców, przerzutek, kasowanie luzów piast, suportu i sterów,
wymiana zużytych materiałów eksploatacyjnych, smarowanie napędu, centrowanie kół – bez materiałów
PRZEGLĄD ROZSZERZONY – regulacja hamulców, przerzutek, kasowanie wszystkich luzów, przegląd oświetlenia,
wymiana zużytych materiałów eksploatacyjnych, czyszczenie napędu, centrowanie kół, smarowanie piast,
napędu, linek, suportu, sterów – bez materiałów
PRZEGLĄD GWARANCYJNY rowerów zakupionych w naszym sklepie
PRZEGLĄD GWARANCYJNY rowerów zakupionych w innych sklepach
PRZEGLĄD ZEROWY (złożenie roweru „z pudełka” i przygotowanie go do jazdy)

od 100 zł
od 150 zł
50 zł
100 zł
100 zł

rowery miejskie, holenderskie
PRZEGLĄD PODSTAWOWY – regulacja hamulców (dotyczy też hamulców rolkowych i bębnowych), przerzutek
(dotyczy też piast planetarnych), kasowanie luzów piast, suportu i sterów, przegląd oświetlenia, wymiana
zużytych materiałów eksploatacyjnych, smarowanie napędu, centrowanie kół – bez materiałów
PRZEGLĄD ROZSZERZONY – regulacja hamulców, przerzutek, kasowanie wszystkich luzów, przegląd
oświetlenia, wymiana zużytych materiałów eksploatacyjnych, czyszczenie napędu, centrowanie kół,
smarowanie piast (dotyczy również piast planetarnych 3-,5-,7- i 8-biegowych), napędu, linek, suportu, sterów
– bez materiałów
PRZEGLĄD GWARANCYJNY rowerów zakupionych w naszym sklepie
PRZEGLĄD GWARANCYJNY rowerów zakupionych w innych sklepach
PRZEGLĄD ZEROWY (złożenie roweru „z pudełka” i przygotowanie go do jazdy)

od 150 zł

od 250 zł
50 zł
150 zł
100 zł

NAPĘD
wymiana wkładu suportu
wymiana wkładu suportu w rowerze z biegami w piaście
wymiana pedałów
wymiana łańcucha
wymiana łańcucha w rowerze z biegami w piaście
wymiana korby
wymiana korby w rowerze z biegami w piaście
czyszczenie i smarowanie napędu
poprawa gwintu korby (pedał)
wymiana koronek

25 zł
45 zł
10 zł
15 zł
od 30 zł
20 zł
35 zł
od 40 zł
10 zł
od 40 zł

KOŁO
wymiana dętki / opony przedniej
wymiana dętki / opony tylnej
wymiana tylnej dętki / opony w rowerze z biegami w piaście
centrowanie koła
zaplecenie koła / wymiana piasty / obręczy
przegląd i konserwacja piasty planetarnej 3-biegowej
przegląd i konserwacja piasty planetarnej 5, 7 i 8-biegowej
regulacja biegów w piaście planetarnej 3-biegowej
regulacja biegów w piaście planetarnej 5, 7 i 8-biegowej
wymiana kasety / wolnobiegu
wymiana ośki

15 zł
15 zł
od 30 zł
od 30 zł
od 60 zł
70 zł
90 zł
20 zł
30 zł
20 zł
15 zł

HAMULCE
regulacja hamulca
wymiana i regulacja klocków hamulcowych
wymiana i regulacja pancerzy / linek hamulcowych
montaż hamulców
wymiana klamki
odpowietrzenie hamulca hydraulicznego – bez płynu
przegląd i konserwacja hamulca rolkowego (używamy smaru rekomendowanego przez Shimano)

15 zł
20 zł
30 zł
od 25 zł
od 30 zł
35 zł
od 35 zł

PRZERZUTKI
regulacja przerzutki przedniej / tylnej
wymiana i regulacja przerzutki przedniej / tylnej
wymiana manetki
regulacja biegów w piaście planetarnej 3-biegowej
regulacja biegów w piaście planetarnej 5, 7 i 8-biegowej

od 15 zł
od 20 zł
od 20 zł
20 zł
30 zł

RAMA
wymiana ramy
złożenie roweru – na nowych komponentach, w zależności od typu roweru

od 150 zł
od 130 zł

UKŁAD KIEROWNICZY
wymiana kierownicy / wspornika
wymiana widelca
smarowanie sterów
wymiana sterów
wymiana gripów
montaż owijki
montaż licznika

od 15 zł
od 30 zł
od 15 zł
od 40 zł
od 10 zł
od 30 zł
15 zł

OŚWIETLENIE
przegląd oświetlenia na dynamo
montaż lampek diodowych

od 25 zł
5 zł

INNE
montaż bagażnika
montaż błotników
montaż kosza przedniego
montaż fotelika dziecięcego
montaż nóżki
montaż osłony łańcucha

15 zł
10 zł
od 15 zł
40 zł
10 zł
od 30 zł

Koszty części użytych podczas naprawy nie są uwzględnione w cenniku. Przed wykonaniem usługi informujemy Klienta o jej orientacyjnym
koszcie. Części poniżej 30 zł wymieniamy bez uzgodnienia z klientem.
Ceny montażu akcesoriów rowerowych nie dotyczą akcesoriów zakupionych w naszym sklepie.
W serwisie używamy tylko profesjonalnych płynów technicznych, smarów i narzędzi rekomendowanych przez producentów komponentów.
Cennik obowiązuje do dnia 31 grudnia 2016 roku.

