CENNIK USŁUG SERWISOWYCH 2022
PRZEGLĄDY GWARANCYJNE
przegląd gwarancyjny rowery od 24" do 29"
przegląd gwarancyjny rowery elektryczne ****
CENA PROMOCYJNA przeglądu gwarancyjnego
dla rowerów od 24” do 29” zakupionych w salonach
Giant Tarchomin, BIKEMAN, BIKETEAM, KORBA
przegląd gwarancyjny – rowery 12", 16"
przegląd gwarancyjny – rowery 20"
PRZEGLĄDY I KONSERWACJA
przegląd regulacyjny
przegląd regulacyjny rowery elektryczne****
diagnostyka komputerowa roweru elektrycznego GIANT, LIV
przegląd regulacyjny + sprawdzenie tylnego zawieszenia
przegląd regulacyjny - row. holenderskie (pełna osłona łańcucha)

przegląd konserwacyjny (pełny)
przegląd konserwacyjny (pełny) + zawieszenia FULL
złożenie roweru z kartonu
wymiana ramy
konserwacja zawieszenia ramy roweru FULL Susp.
wymiana łożysk zawieszenia ramy roweru FULL Susp.
czyszczenie karoserii *
czyszczenie mechanizmów *
czyszczenie łańcucha lub kasety *
czyszczenie korby *
czyszczenie przerzutki przedniej lub tylnej *
dopłata za przegląd regulacyjny trwający > 90min.
dopłata za przegląd konserwacyjny trwający >180 min.

ekspertyza powypadkowa
usługa ekspresowa - cena usługi + 50%
AKCESORIA
wymiana sztycy lub siodełka
montaż liczników programowalnych
montaż licznika z kadencją
montaż błotników sportowych
montaż błotników turystycznych
montaż bagażnika
montaż rogów / chwytów z rogami
wymiana owijki kierownicy
wymiana chwytów kierownicy
montaż i ustawianie bloków w butach MTB / SZOSA
montaż kosza na kierownicy
montaż fotelika dla dziecka
PRZERZUTKI
regulacja przerzutki
wymiana przerzutki **
wymiana kółek przerzutki
wymiana łańcucha
wymiana manetki (jedna strona) **
wymiana dźwigni hamulca i przerzutki (1 str.) **
wymiana linki / pancerza **
wymiana linki / pancerza przy przeglądzie
prostowanie haka przerzutki tylnej
wymiana haka przerzutki z regulacją
SUPORT
wymiana pedałów (2 szt.)
wymiana korby (obie strony)
wymiana/konserwacja środka suportowego
kasetowego, także wymiana/konserwacja
całości suportu typu Hollowtech II
kasowanie luzu środka sup. rozbieralnego
konserwacja środka sup. rozbieralnego
gwintowanie ramy (1 strona)
gwintowanie korby (1 strona)
prostowanie zębatki w korbie
wymiana trybów w korbie (za sztukę)

189
219
99/119
59
69
189
219
59
239
229
349
449
199
359
189-349
249-349
59
89
25
25
25
59
59
199
+ 50 %
19
19
29
19
45
35
29
49
19
35
19
29-49

19-29
39
25
25
35
49
35
15
29-59
45

KOŁA
wymiana ogumienia
wymiana ogumienia zestawy nietypowe
odkręcenie/wymiana kasety lub wolnobiegu
centrowanie koła (ew. wymiana szprychy***)
centrowanie koła z prostowaniem obręczy
rozplecenie koła
zaplecenie koła z centrowaniem
kasowanie luzu w piaście przedniej
kasowanie luzu w piaście tylnej
konserwacja piasty przedniej
konserwacja piasty tylnej
wymiana bębna piasty tylnej
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KIEROWNICA / STERY / WIDELEC
wymiana kierownicy
wymiana wspornika kierownicy
przycięcie kierownicy
kasowanie luzu sterów
konserwacja sterów
wbicie gwiazdki
przycięcie widelca
wymiana widelca (z przycięciem i regulacją )
wymiana sterów **
wymiana widelca +sterów +cięcie widelca + regulacja
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HAMULCE
regulacja hamulca "V"
regulacja hamulca tarczowego
wymiana klocków hamulca "V"(1 koło) **
wymiana klocków hamulca tarczowego (1 koło) **
wymiana klocków hamulca przy przeglądzie (1 koło)
wymiana hamulca „V”(1 koło) **
wymiana linki / pancerza **
wymiana linki / pancerza w ramie **
wymiana linki / pancerza przy przeglądzie
wymiana dźwigni hamulca mechanicznej (1 strona) **
wymiana dźwigni hamulca hydraulicznej (1 strona) **

montaż hamulca tarczowego mechanicznego **
montaż hamulca hydraulicznego**
wymiana płynu hamulca hydraulicznego (1 str.) **
wymiana tarczy hamulca (center / 6 śrub)
prostowanie tarczy hamulca
odtłuszczenie tarczy hamulca 1szt.
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AMORTYZATORY
Pilot, Duke, Tora, Psylo, Dart, tłumiki HydraCoil

149***

SID, Pike, Argyle, Revelation, Reba, Recon, Judy, Yari

199***

Lyrik, Pike, Boxxer,ZEB, SID, modele z tłumikami Charger
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wymiana dźwigni hamulca i przerzutki mechanicznej (1str)**
wymiana dźwigni hamulca i przerzutki hydraulicznej (1str)**

Suntour
Dopłata za brudny amortyzator
Amortyzatory tylne Rock Shox, Sr Suntour
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cena usługi nie ujętej w cenniku (za 1h pracy)
pakowanie roweru do kartonu
Opłata za przechowywanie roweru po ustalonym terminie
odbioru z serwisu (za każdy kolejny dzień)
* do stanu umożliwiającego pracę serwisantowi
** z regulacją
*** cena bez części zamiennych
**** z diagnostyką komputerową w rowerach marek GIANT i LIV

SERWIS NIE WYPOŻYCZA NARZĘDZI
PROSIMY O DOSTARCZENIE DO SERWISU CZYSTYCH ROWERÓW, W PRZECIWNYM RAZIE ZA CZYSZCZENIE DOLICZAMY OPŁATĘ WG CENNIKA
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