CENNIK USŁUG SERWISOWYCH
PRZEGLĄD, KONSERWACJA

Cena

ROWERY SZOSOWE, GÓRSKIE, TREKKINGOWE I CROSSOWE
PRZEGLĄD PODSTAWOWY - regulacja hamulców, przerzutek, kasowanie luzów piast, suportu i sterów, smarowanie napędu

od 130 zł

PRZEGLĄD ROZSZERZONY - regulacja hamulców, przerzutek, kasowanie wszystkich luzów, przegląd oświetlenia, czyszczenie napędu, centrowanie kół, smarowanie piast,
napędu, linek, suportu, sterów

od 190 zł

PRZEGLĄD GWARANCYJNY rowerów zakupionych w naszym sklepie

60 zł

PRZEGLĄD GWARANCYJNY rowerów zakupionych w innych sklepach

150 zł

PRZEGLĄD ZEROWY (złożenie roweru „z pudełka” i przygotowanie go do jazdy)

150 zł

ROWERY MIEJSKIE, HOLENDERSKIE
PRZEGLĄD PODSTAWOWY - regulacja hamulców, przerzutek, kasowanie luzów piast, suportu i sterów, smarowanie napędu

od 180 zł

PRZEGLĄD ROZSZERZONY - regulacja hamulców, przerzutek, kasowanie wszystkich luzów, przegląd oświetlenia, czyszczenie napędu, centrowanie kół, smarowanie piast (dotyczy
również piast planetarnych 3-, 5-, 7- i 8-biegowych), napędu, linek, suportu, sterów

od 300 zł

PRZEGLĄD GWARANCYJNY rowerów zakupionych w naszym sklepie

60 zł

PRZEGLĄD GWARANCYJNY rowerów zakupionych w innych sklepach

150 zł

PRZEGLĄD ZEROWY (złożenie roweru „z pudełka” i przygotowanie go do jazdy)

150 zł

OBSŁUGA E-BIKE

Cena

PRZEGLĄD GWARANCYJNY roweru elektrycznego (dla systemów Bosch, Yamaha, Panasonic diagnostyka komputerowa w cenie przeglądu).

250 zł

PRZEGLĄD PODSTAWOWY roweru elektrycznego (dla systemów Bosch, Yamaha, Panasonic, Gazelle Innergy diagnostyka komputerowa w cenie przeglądu) regulacja hamulców, przerzutek, kasowanie luzów piast, suportu i sterów, smarowanie napędu

300 zł

PRZEGLĄD ROZSZERZONY roweru elektrycznego (dla systemów Bosch, Yamaha, Panasonic, Gazelle Innergy diagnostyka komputerowa w cenie przeglądu).regulacja hamulców, przerzutek, kasowanie wszystkich luzów, przegląd oświetlenia, czyszczenie napędu, centrowanie kół, smarowanie piast (dotyczy również
piast planetarnych 3-, 5-, 7- i 8-biegowych), napędu, linek, suportu, sterów

450 zł

PRZEGLĄD ZEROWY roweru elektrycznego (złożenie roweru „z pudełka” i przygotowanie go do jazdy) - dla systemów Bosch, Yamaha, Panasonic diagnostyka
komputerowa w cenie przeglądu

250 zł

DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA
System BOSCH

150 zł

System Gazelle Innergy

200 zł

System Shimano Steps

150 zł

System Panasonic

150 zł

NAPĘD
wymiana wkładu suportu

Cena
45 zł

wymiana wkładu suportu na prasie

100 zł

wymiana wkładu suportu w rowerze z pełną osłoną łańcucha

60 zł

wymiana pedałów

15 zł

wymiana łańcucha

15 zł

wymiana łańcucha w rowerze w rowerze z pełną osłoną łańcucha

30 zł

wymiana korby

30 zł

wymiana korby w rowerze z pełną osłoną łańcucha

45 zł

czyszczenie i smarowanie napędu

od 50 zł

poprawa gwintu korby (1 pedał)

od 10 zł

wymiana koronek w korbie

od 40 zł

regulacja suportu / kasowanie luzów

od 35 zł

KOŁO

Cena

wymiana dętki / opony przedniej

22 zł

wymiana dętki / opony przedniej w rowerze z hamulcem rolkowym, bębnowym lub silnikiem elektrycznym

35 zł

wymiana dętki / opony tylnej

22 zł

wymiana tylnej dętki / opony w rowerze z biegami w piaście bez pełnej osłony łańcucha

45 zł

wymiana tylnej dętki / opony w rowerze z biegami w piaście i z pełną osłoną łańcucha lub silnikiem elektrycznym

60 zł

centrowanie koła

od 30 zł

centrowanie koła z silnikiem elektrycznym (z demontażem i montażem)

od 45 zł

zaplecenie koła

od 80 zł

zaplecenie koła z silnikiem elektrycznym

od 130 zł

wymiana piasty / obręczy i przeplot koła

od 90 zł

przegląd i konserwacja piasty planetarnej 3-biegowej

150 zł

przegląd i konserwacja piasty planetarnej 5, 7 i 8-biegowej

150 zł

przegląd i konserwacja piasty planetarnej Alfine 8

180 zł

przegląd i konserwacja piasty planetarnej Alfine 11 (olej dedykowany płatny dodatkowo: 65 zł)

200 zł

regulacja biegów w piaście planetarnej 3-biegowej

30 zł

regulacja biegów w piaście planetarnej 5, 7 i 8-biegowej

40 zł

wymiana kasety / wolnobiegu

40 zł

wymiana kasety / wolnobiegu oraz łańcucha (zestaw napędu)

50 zł

konserwacja piasty przód

25 zł

konserwacja piasty tył (bez biegów w piaście)

40 zł

HAMULCE

Cena

regulacja hamulca mechanicznego (1 hamulec)

15 zł

wymiana i regulacja klocków hamulcowych (1 hamulec)

20 zł

wymiana i regulacja pancerzy / linek hamulcowych (1 hamulec)

25 zł

montaż hamulca mechanicznego

50 zł

montaż hamulca hydraulicznego

80 zł

wymiana klamki hamulcowej mechanicznej

30 zł

wymiana klamki hamulcowej hydraulicznej

50 zł

odpowietrzenie hamulca hydraulicznego Shimano, Tektro – bez płynu

od 45 zł

odpowietrzenie hamulca hydraulicznego Avid, Magura, Sram, inne – bez płynu

od 70 zł

przegląd i konserwacja hamulca rolkowego (używamy smaru rekomendowanego przez Shimano)

35 zł

konserwacja hamulca bębnowego

35 zł

wymiana okładzin hamulca bębnowego

35 zł

wymiana tarczy hamulcowej

od 30 zł

prostowanie tarczy hamulcowej

30 zł

PRZERZUTKI

Cena

regulacja przerzutki przedniej / tylnej

od 20 zł

wymiana i regulacja przerzutki przedniej / tylnej

od 30 zł

regulacja przerzutki elektronicznej (Shimano Di2 / Etap, inne) - komplet

od 100 zł

wymiana manetki (1 szt.)

od 25 zł

regulacja biegów w piaście planetarnej 3-biegowej

30 zł

regulacja biegów w piaście planetarnej 5, 7 i 8-biegowej

40 zł

RAMA

Cena

wymiana ramy

od 300 zł

złożenie roweru – na nowych komponentach, w zależności od typu roweru (bez zaplotu kół)

od 250 zł

demontaż i montaż roweru do lakierowania

od 250 zł

gwintowanie mufy suportu

od 50 zł

prostowanie haka przerzutki

od 25 zł

wymiana haka przerzutki

od 35 zł

wymiana linki / pancerza prowadzonej w ramie

50 zł

UKŁAD KIEROWNICZY

Cena

wymiana kierownicy / wspornika

od 25 zł

wymiana widelca

od 60 zł

serwis sterów (regulacja / smarowanie / kasowanie luzów / wbicie gwiazdki, etc.)

od 25 zł

wymiana sterów

od 45 zł

wymiana gripów

10 zł

montaż owijki

od 30 zł

montaż licznika

15 zł

gwintowanie rury sterowej

15 zł za cm

OŚWIETLENIE
przegląd oświetlenia na dynamo

Cena
od 35 zł

montaż lampek diodowych

10 zł

POZOSTAŁE USŁUGI

Cena

montaż bagażnika

od 35 zł

montaż błotników

od 25 zł

montaż błotników pełnych

od 50 zł

montaż kosza przedniego

od 20 zł

montaż fotelika dziecięcego

od 50 zł

montaż nóżki
montaż osłony łańcucha
pakowanie roweru
lakierowanie roweru (wycena indywidualna)

15 zł
od 30 zł
100 zł
od 200 zł

pozostałe prace związane z montażem
wycena powypadkowa roweru

150 zł

bike fitting (przy zakupie roweru w sklepach WygodnyRower -50%)

300 zł

Usługi nie ujęte w cenniku wyceniane są według roboczogodzin mechanika (150 zł/h).
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.
W serwisie używamy tylko profesjonalnych płynów technicznych, smarów i narzędzi rekomendowanych przez producentów komponentów.
Oferta oraz podane ceny mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego. WygodnyRower zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz opisywanych na niniejszej stronie usług. Zmiany te
mają wówczas charakter wiążący.

