CENNIK USŁUG
Przegląd duży

regulacje hamulców i napędu, smarowanie łańcucha, wymiana smarów,
centrowanie kół, mycie roweru
regulacje i przygotowanie roweru, smarowanie łańcucha
rowery zakupione w Bart-Pol

Przegląd mały
Przegląd roweru - gwarancyjny
Mycie i smarowanie roweru
Złożenie roweru z kartonu

200 zł
100 zł
70 zł
50 zł
150 zł

HAMULCE TARCZOWE HYDRAULCZNE
Odpowietrzenie hamulca
Regulacja hamulca hydraulicznego
Wymiana dźwigni hamulca
Wymiana okładzin
Wymiana przewodu
Wymiana zestawu hamulca z regulacją

ustawienie zacisku

50 zł
20 zł
60 zł
25 zł
60 zł
40 zł

HAMULCE ZWYKŁE
Regulacja hamulca zwykłego
Wymiana dźwigni hamulca z regulacją
Wymiana klocków z regulacją
Wymiana linki, pancerza hamulca z regulacją
Wymiana szczęk hamulca z regulacją

V-Brake, tarczowy mechaniczny, Cantilever
przód lub tył
przód lub tył
przód lub tył
V-Brake, tarczowy mechaniczny, Cantilever

15 zł
25 zł
25 zł
25 zł
25 zł

KOŁA
Centrowanie koła
Przeplecenie koła
Smarowanie piasty
Wymiana dętki lub opony
Wymiana dętki lub opony
Wymiana dętki lub opony
Złożenie koła na zamówienie

koło „w ręku”
montaż do roweru bez zabudowanych osłon łańcucha
montaż do roweru z pełną osłoną łańcucha

40 zł
70 zł
20 zł
12 zł
20 zł
70 zł
60 zł

NAPĘD
Czyszczenie i smarowanie napędu
Gwintowanie korby
Gwintowanie mufy suportowej
Smarowanie łańcucha
Wymiana kasety/wolnobiegu
Wymiana korby lewej
Wymiana łańcucha
Wymiana mechanizmu korbowego
Wymiana pedałów
Wymiana tarczy mechanizmu korbowego
Wymiana wkładu suportu

powiększenie otworu w korbie + tulejka redukcyjna

wymiana lewego ramienia korby

wymiana zębatki

50 zł
60 zł
40 zł
10 zł
15-30 zł
15 zł
20 zł
30 zł
10 zł
25 zł
40 zł

PRZERZUTKI
przód lub tył
Nexus, Sram, Sturmey Archer

Regulacja przerzutki
Regulacja piasty wielobiegowej
Wymiana/gwintowanie haka przerzutki
Wymiana manetki z regulacją
Wymiana pancerza i linki przerzutki z regulacją
Wymiana przerzutki z regulacją

przód lub tył
przód lub tył
przednia lub tylna

20 zł
30 zł
40 zł
35 zł
30 zł
35 zł

RAMA
Montaż bagażnika
Montaż błotników
Montaż fotelika dziecięcego
Montaż kosza
Montaż kosza
Montaż oświetlenia na baterię
Montaż oświetlenia na dynamo, prądnicę
Montaż podpórki
Montaż siodła
Montaż wspornika siodła, sztycy
Wymiana ramy

przedni na „click” lub na bagażnik
przedni na stałe ze wspornikiem

z pełną regulacją

20 zł
15-20 zł
30 zł
15 zł
30 zł
10 zł
15 zł
10 zł
10 zł
10 zł
300 zł

UKŁAD KIEROWNICZY
Gwintowanie rury sterowej
Montaż/wymiana amortyzatora / widelca
Montaż chwytów, gripów
Montaż licznika
Montaż rogów
Montaż wspornika kierownicy / mostka
Nabicie gwiazdki sterów A-head
Nawinięcie owijki
Skrócenie rury sterowej
Wymiana kierownicy
Wymiana sterów
Roboczogodzina

widelec zdemontowany przez klienta

Powyższe ceny mają jedynie charakter informacyjny, wyceny konkretnych usług można dokonać w rozmawiając z naszymi serwisantami.

50 zł
50 zł
10 zł
15 zł
15 zł
20-30 zł
10 zł
30 zł
60 zł
20 zł
50 zł
70 zł

