
CENNIK USŁUG SERWISOWYCH 2017

NAZWA USŁUGI CENA KOD
przegląd kompleksowy 150 zł 23
przegląd okresowy 100 zł 29
promocyjny przegląd okresowy "Akcja Shimano" 50 zł 55
przegląd gwarancyjny 45 zł 03
przegląd gwarancyjny - rower zakupiony poza naszym sklepem 75 zł 50
montaż i regulacja roweru (rower w kartonie) 90 zł 26
naprawa, przegląd, serwisowanie roweru (dla firm, VAT 23%) 100 zł 003
serwis amortyzatora olejowego (olej w cenie) 125 zł 04
serwis amortyzatora elastomerowego 50 zł 51
odpowietrzanie hamulców hydraulicznych (olej w cenie) 75 zł 11
montaż hamulców hydraulicznych (bez skracania przewodów) 45 zł 20
regulacja hamulców tarczowych 35 zł 16
regulacja hamulców tarczowych z wymianą okładzin 45 zł 15
montaż amortyzatora 35 zł 22
naplecenie koła z centrowaniem 45 zł 10
centrowanie koła (szprychy tradycyjne) 35 zł 56
centrowanie koła (szprychy płaskie) typu Mavic 35 zł 25
wymiana dętki/opony 15 zł 35
wymiana dętki/opony w rowerze miejskim z piastą typu Nexus 40 zł 38
naprawa piasty 30 zł 27
wymiana wkładu suportu 35 zł 28
montaż /demontaż korby typu Hollowtech 35 zł 40
regulacja przerzutek 35 zł 33
regulacja przerzutek z wymianą linki/pancerza 45 zł 37
wymiana przerzutki (przedniej lub tylnej) 30 zł 48
wymiana łańcucha (skrócenie) 10 zł 41
wymiana łańcucha i wielotrybu 25 zł 46
prostowanie haka przerzutki 35 zł 32
wymiana kompletu sterowego 35 zł 42
montaż łożysk sterowych w ramie 25 zł 17
wymiana ramy (kompleksowa z regulacją) 200 zł 18
czyszczenie roweru 35 zł 49
montaż koła 15 zł 13
montaż hamulców typu V (bez centrowania kół) 35 zł 19
montaż hamulców typu V (z centrowaniem kół w rowerze) 50 zł 54
kompletna wymiana napędu z regulacją 65 zł 31
serwis bębenka piasty 50 zł 24
montaż/demontaż kasety 20 zł 21
montaż/demontaż wolnobiegu 10 zł 30
regulacja/wymiana klocków/okładzin hamulcowych typu V 35 zł 36
wymiana dźwigni hamulcowych 45 zł 39
wymiana manetek przerzutkowych 45 zł 44
wymiana kierownicy/wspornika kierownicy/wspornika siodła 35 zł 45
montaż akcesoriów 45 zł 43
mycie łańcucha i kasety w myjce ultradźwiękowej 35 zł 58
mycie kompletnego napędu w myjce ultradźwiękowej 55 zł 57
użyczenie roweru 300 zł 59


