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ROWER
Przegląd „zerowy” (przygotowanie roweru do jazdy) 70,00-90,00 zł
Przegląd podstawowy 80,00-100,00 zł
- pełna regulacja roweru
- regulacja przerzutek
- regulacja hamulców
- dokręcenie śrub
- usunięcie luzów

Przegląd kompleksowy ze smarowaniem (roweru z przerzutkami) 240,00 zł
- czyszczenie i smarowanie piast, suportu, sterów oraz napędu wraz z regulacją
  połączeń gwintowych
- centrowanie kół i sprawdzenie ciśnienia w oponach
- prostowanie haka tylnej przerzutki
- smarowanie goleni amortyzatora
Przegląd gwarancyjny (regulacja przerzutek i hamulców, sprawdzenie połączeń śrub) 70,00 zł
Przegląd ogólny roweru elektrycznego z centrowaniem koła napędowego 120,00-150,00 zł
Mycie roweru 20,00 zł
RAMA
Wymiana ramy (przełożenie osprzętu z ramy na ramę) rower z przerzutkami 250,00 zł
Wymiana ramy  (rower bez przerzutek) 190,00 zł
Wymiana/prostowanie haka do przerzutki  (z regulacją przerzutki) 35,00 zł
Gwintowanie (tulejowanie) haka do przerzutki 40,00 zł
Gwintowanie „gołej” ramy pod wkład suportu 40,00 zł
Frezowanie ramy pod wkład suportu 30,00 zł
Frezowanie ramy pod łożysko kierownicy 30,00 zł
Frezowanie piwotów (1 para) 10,00 zł
WIDELEC
Wymiana, montaż – demontaż widelca 50,00-70,00 zł

10,00 zł
Przycięcie widelca 20,00 zł
Przycięcie widelca karbonowego 30,00 zł
AMORTYZATOR

150,00 zł
80,00 zł
50,00 zł

KIEROWNICA
Wymiana kierownicy z oprzyrządowaniem 50,00-80,00 zł
Wymiana wspornika kierownicy 30,00-60,00 zł
Wymiana chwytów 10,00 zł
Wymiana owijki 35,00 zł
KASETA I WOLNOBIEG

30,00 zł
15,00 zł

KOŁA
Centrowanie koła do 16 cali (bez ogumienia) 30,00 zł
Centrowanie koła powyżej 16 cali (bez ogumienia) 40,00 zł
Zaplatanie i centrowanie koła 65,00 zł
Wymiana piasty lub obręczy 65,00 zł
Wymiana / montaż opony lub dętki w rowerze (przód) 20,00 zł
Wymiana / montaż opony lub dętki w rowerze (tył) 25,00 zł
Wymiana / montaż opony lub dętki (koło luzem) 15,00 zł
Wymiana  / montaż opony lub dętki w rowerze typu Gazela (koło tył) 50,00 zł
Konwersja koła na system bezdętkowy 50,00 zł
Uszczelnienie opony (system bezdętkowy) 30,00 zł
Czyszczenie z uszczelnieniem 1 koło (system bezdętkowy) 50,00 zł

40,00 zł
PIASTY I TORPEDA
Czyszczenie i konserwacja piasty 35,00 zł
Kontrowanie stożków 10,00 zł
Wymiana łożysk piasty ze smarowaniem 70,00 zł
Czyszczenie / smarowanie piasty planet (typu NEXUS) 50,00-100,00 zł

- podcentrowanie kół

Gwintowanie widelca (1 cmb)

Przegląd kompleksowy amortyzatora powietrzno/olejowego – tylko Suntour
Przegląd kompleksowy amortyzatora sprężynowo/olejowego – tylko Suntour
Przegląd kompleksowy amortyzatora elastomero/sprężynowego
szczegóły napraw amortyzatora-w zakładce serwis suntour

Wymiana kasety lub wolnobiegu z roweru w tym regulacja
Wymiana kasety lub wolnobiegu (samo koło)

Szytka / cyngiel przyklejenie na klej lub taśmę (1 koło)
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HAMULCE OBRĘCZOWE (tradycyjne)
Wymiana hamulców MTB para z regulacją 30,00 zł
Wymiana dźwigni hamulcowych z regulacją (1 szt.) 40,00 zł
Wymiana linki hamulcowej z pancerzem wraz z regulacją (1 szt.) 25,00 zł
Regulacja hamulca (1 para) 20,00 zł
Wymiana klocków hamulcowych z regulacją (1 para) 20,00 zł
HAMULCE HYDRAULICZNE
Montaż zestawu hamulcowego wraz z tarczą 70,00 zł
Wymiana płynu/przewodu hamulcowego z odpowietrzeniem (z olejem) 50,00 zł
Wymiana okładzin hamulcowych 20,00 zł
Wymiana tarczy 20,00 zł
SUPORT
Wymiana mechanizmu korbowego (prawa/lewa strona) 25,00 zł

50,00 zł
Wymiana wkładu suportu kompakt i standard 25,00 zł
Tulejowanie korby 40,00 zł
ŁOŻYSKO KIEROWNICY
Wymiana łożyska kierownicy/steru 50,00 zł
Konserwacja lub regulacja łożyska kierownicy (czyszczenie i smarowanie) 40,00 zł
Kontrowanie łożyska kierownicy 10,00 zł
SIODŁO
Wymiana siodła 10,00 zł
Wymiana wspornika siodła 20,00 zł
Przycięcie wspornika siodła 20,00 zł
PRZERZUTKI
Wymiana przerzutki z regulacją 45,00 zł
Wymiana manetki z regulacją 40,00 zł

45,00 zł
Wymiana linki z regulacją przerzutki 25,00-35,00 zł
Wymiana rolki ( kółka ) w przerzutce 15,00 zł
Regulacja przerzutki 15,00 zł
Prostowanie lub wymiana haka do przerzutek (demontaż,montaż,regulacja) 40,00 zł
OŚWIETLENIE
Montaż oświetlenia lub podłączenie przewodów (z dynamem) 20,00 zł
Montaż oświetlenia bateryjnego 10,00 zł
Wymiana żarówki 10,00 zł
Wymiana / naprawa oświetlenia / okablowania, diagnostyka 45,00 zł
PEDAŁY
Wymiana pedałów 20,00 zł
Naprawa i regulacja pedału (1 szt.) 25,00 zł
ŁAŃCUCH
Wymiana lub skracanie łańcucha 25,00 zł
Smarowanie łańcucha 5,00 zł

45,00 zł
LICZNIK ROWEROWY
Montaż licznika 10,00 zł
Konfiguracja licznika 10,00 zł
INNE
Montaż błotników 20,00-35,00 zł
Montaż bagażnika 20,00-35,00 zł
Montaż bocznych kółek 25,00 zł

60,00 zł

Cena za usługi/czynności nieujęte w cenniku jest ustalana przez mechanika / serwisanta indywidualnie
wg stawki za roboczogodzinę -  1 roboczogodzina = 60,00 zł

Uwaga !
W przypadku rowerów mocno zabrudzonych może być doliczona dodatkowa opłata w wysokości 40,00 zł

Wymiana mechanizmu korbowego z wciskanymi miskami (press fit)

Wymiana klamkomanetki z regulacją przerzutki i hamulca

Czyszczenie i smarowanie łańcucha z trybem (kaseta / wolnobieg)

Wymiana tulejek wspornika amortyzowanego Suntour (cena bez tulejek)
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