NAZWA USŁUGI
USŁUGI OGÓLNE
przegląd okresowy
przegląd kompleksowy
promocyjny przegląd okresowy "Akcja Shimano"
przegląd gwarancyjny
przegląd gwarancyjny - rower zakupiony poza naszym sklepem
montaż i regulacja roweru/przegląd „0” (rower w kartonie)
RAMA
wymiana ramy (kompleksowa z regulacją)
wymiana/prostowanie haka przerzutki z regulacją
planowanie mufy suportu (bez demontażu osprzętu)
planowanie mufy suportu z demontażem osprzętu
naprawa gwintu mufy suportu (bez demontażu osprzętu)
naprawa gwintu mufy suportu z demontażem osprzętu
WIDELEC/AMORTYZATOR/STERY
montaż amortyzatora/widelca
wymiana amortyzatora/widelca
wymiana sterów
montaż sterów w ramie
skrócenie rury sterowej
serwis amortyzatora sprężynowego
serwis amortyzatora powietrzno-olejowego z wymianą oleju
serwis amortyzatora powietrzno-olejowego z wymianą oleju i uszczelek
naprawa blokady skoku amortyzatora
NAPĘD
wymiana napędu z regulacją
mycie kompletnego napędu w myjce ultradźwiękowej
mycie łańcucha i kasety w myjce ultradźwiękowej
wymiana kasety
wymiana wolnobiegu
wymiana/skrócenie łańcucha
wymiana łańcucha i wielotrybu
wymiana mechanizmu korbowego
wymiana mechanizmu korbowego z suportem
wymiana suportu (kwadrat, octalink, Hollowtech II)
wymiana suportu (Press-Fit, BB30)
smarowanie łańcucha
PRZERZUTKI
regulacja przerzutki P lub T
regulacja przerzutki P lub T z wymianą linki/pancerza
wymiana przerzutki P lub T
wymiana przerzutki P lub T z wymianą linki/pancerza
wymiana linki/pancerza przerzutki
wymiana linki/pancerza przerzutki (prowadzenie w ramie)
wymiana kółek przerzutki tylnej
wymiana manetki przerzutki P lub T

CENA
100 zł
200 zł
50 zł
45 zł
75 zł
90 zł
200 zł
35 zł
40 zł
60 zł
40 zł
60 zł
40 zł
60 zł
35 zł
25 zł
10 zł
50 zł
125 zł
150 zł
70 zł
65 zł
60 zł
35 zł
20 zł
10 zł
10 zł
25 zł
30 zł
35 zł
35 zł
50 zł
5 zł
15 zł
25 zł
25 zł
35 zł
30 zł
45 zł
10 zł
25 zł

HAMULCE TARCZOWE
regulacja zacisku hamulca P lub T
wymiana klocków zacisku hamulca P lub T z regulacją
serwis/konserwacja zacisku hamulca P lub T
odpowietrzenie hamulca P lub T
montaż hamulca tarczowego P lub T (bez skracania przewodu)
montaż hamulca tarczowego P lub T z odpowietrzeniem
wymiana zacisku/dźwigni hamulca z odpowietrzeniem i regulacją
wymiana przewodu hamulcowego z odpowietrzeniem i regulacją
wymiana tarczy hamulcowej z regulacją
HAMULCE V-BRAKE, SZOSOWE
regulacja hamulca P lub T (v-brake, szosa)
wymiana klocków/okładzin hamulca P lub T z regulacją (v-brake, szosa)
wymiana/montaż hamulca P lub T z regulacją (v-brake, szosa)
wymiana linki/pancerza hamulca P lub T z regulacją (v-brake, szosa)
wymiana linki/pancerza hamulca P lub T z regulacją (prowadzenie w ramie)
wymiana dźwigni hamulcowej z regulacją
KOŁA
wymiana dętki/opony
wymiana dętki/opony (przekładnia Nexus)
wymiana dętki/opony (pełna osłona łańcucha)
montaż ogumienia (system bezdętkowy)
wymiana/montaż koła
centrowanie koła
centrowanie koła z wymianą szprych
zaplecenie koła z centrowaniem
przeplecenie koła z centrowaniem
serwis/naprawa piasty
serwis bębenka piasty
wymiana łożysk w piaście w piaście tylnej
wymiana łożysk w piaście przedniej
regulacja luzu osi piasty
POZOSTAŁE USŁUGI
wymiana/montaż pedałów
serwis/konserwacja pedałów
wymiana kierownicy/wspornika kierownicy
wymiana siodła/wspornika siodła
montaż akcesoriów
mycie/czyszczenie roweru
eskpertyza powypadkowa roweru

15 zł
25 zł
35 zł
35 zł
25 zł
60 zł
50 zł
50 zł
20 zł
15 zł
20 zł
25 zł
25 zł
45 zł
25 zł
15 zł
25 zł
50 zł
40 zł
20 zł
35 zł
45 zł
50 zł
60 zł
30 zł
50 zł
50 zł
30 zł
15 zł
10 zł
30 zł
35 zł
15 zł
45 zł
70 zł
100 zł

