ROWER

HAMULCE SZCZĘKOWE (kpl.)
90 zł

PRZEGLĄD PODSTAWOWY

Wymiana układu hamulcowego

40 zł

(regulacja i smarowanie przerzutek, hamulców, podcentrowanie kół,

Wymiana szczęk z regulacją

20 zł

czyszczenie i smarowanie łańcucha, kontrola elementów

Wymiana dźwigni z regulacją

20 zł

łożyskowanych, kontrola połączeń śrubowych)

Wymiana klocków z regulacją
Wymiana linki z regulacją
Wymiana pancerza
Smarowanie linek i pancerzy
Regulacja hamulca

10 zł
15 zł
10 zł
10 zł
12 zł

PRZEGLĄD PEŁNY
(regulacja i smarowanie przerzutek, hamulców, centrowanie kół,
czyszczenie i smarowanie łańcucha, serwis łożysk: piast
suportu i kierownicy, smarowanie linek przerzutowych
i hamulcowych, kontrola połączeń śrubowych)
PRZEGLĄD GWARANCYJNY
ZŁOŻENIE ROWERU
WYMIANA RAMY
MYCIE ROWERU
KONSERWACJA RAMY
KONSERWACJA ROWERU NA ZIMĘ
(smarowanie linek przerzutkowych i hamulcowych
czyszczenie i smarowanie łańcucha, smarowanie
i czyszczenie przerzutek i hamulców, smarowanie elementów
ruchomych, połączeń śrubowych)

KOŁO (szt.)
Centrowanie
Zaplecenie koła z centrowaniem
Wymiana piasty lub obręczy bez zachowania starych szprych
Serwis piasty
Serwis/konserwacja piasty wielobiegowej
Regulacja piasty
Regulacja piasty wielobiegowej
Wymiana opony lub dętki

NAPĘD
Wymiana wkładu suportu
Serwis suportu
Wymiana mechanizmu korbowego
Wymiana pedałów
Wymiana łańcucha
Smarowanie łańcucha
Czyszczenie i smarowanie łańcucha
Wymiana wielotrybu (kasety lub wolnobiegu)

PRZERZUTKI (szt.)
Wymiana przerzutki z regulacją
Regulacja przerzutki
Wymiana manetki z regulacją
Wymiana linki z regulacją
Wymiana pancerza
Smarowanie linek i pancerzy
Prostowanie haka przerzutki

150 zł

40 zł
140 zł
120 zł
15 zł
15 zł
120 zł

15-25zł
45 zł
50 zł
30 zł
60 zł
12 zł
20 zł
12 zł

30 zł
30 zł
25 zł
5 zł
10 zł
5 zł
15 zł
12 zł

25 zł
12 zł
30 zł
15 zł
10 zł
10 zł
15 zł

HAMULCE TARCZOWE (kpl.)
Wymiana/montaż układu hamulcowego
Wymiana dźwigni z odpowietrzeniem układu
Wymiana przewodu z odpowietrzeniem układu
Wymiana klocków
Odpowietrzenie układu z uzupełnieniem płynu
Skrócenie przewodu z odpowietrzeniem układu
Regulacja hamulca
Wymiana tarczy hamulcowej

UKŁAD KIEROWNICZY
Wymiana kierownicy
Wymiana sterów kierownicy
Serwis sterów
Regulacja łożysk sterów
Wymiana wspornika kierownicy

WIDELEC/AMORTYZATOR
Wymiana widelca
Serwis amortyzatora sprężynowego
Serwis amortyzatora olejowo-powietrznego

INNE

35 zł
50 zł
50 zł
10 zł
30 zł
35 zł
20 zł
15 zł
25 zł
35 zł
30 zł
10 zł
20 zł

40 zł
70 zł
120 zł

Wymiana siodełka
Wymiana wspornika siodła
Montaż/wymiana rogów
Wymiana chwytów
Montaż licznika
Montaż oświetlenia
Montaż bagażnika
Montaż błotników

10 zł
15 zł
10 zł
10 zł
10 zł
5-15zł
10-20zł
10-20zł

ROBOCZOGODZINA

40 zł

USŁUGI SERWISOWE NIEUJĘTE W CENNIKU WYCENIANE SĄ INDYWIDUALNIE

