
Cena: Cena:
10-30 20-40
10-30 25-50
25-50 60
25-40 100
30-50 100
30-50 20-50
40-60 20-50

20 20-50
15 70

20-50 10-20
40 10-30
40 100
10 20
15 30
10 20
20 25
50 35
5 100

50 139
30

150
10-30 150
20-40 50

30 50
20-30 50
20-30 50

50
20

20-50 20-50
10-40 20-50
20-50 50

Posiadacze rowerów zakupionych w naszym sklepie, a będących już po okresie gwarancyjnym, otrzymują 30% 
bonifikatę na przeglądy regulacyjne oraz generalne. 

Przegląd regulacyjny 
Cena:

Rowery zakupione 
w naszym sklepie, 

posiadają 24 
miesięczną 

ochronę 
serwisową. 

Przeglądy są w 
nich wykonywane 

bezpłatnie!

Przegląd generalny
Cena:

100 zł 200 zł

W skład przeglądu wchodzi: W skład przeglądu wchodzi:

Skasowanie luzów łożysk Przegląd i smarowanie steru

Odpowiednie dokręcenie połączeń 
śrubowych

Centrowanie i wyrównanie 
naciągu szprych

Smarowanie łańcucha Sprawdzenie geometrii ramy

Regulacja napędu Przegląd regulacyjny
Regulacja hamulców Czyszczenie i smarowanie piast

Sprawdzenie stanu łożysk Przegląd, smarowanie suportu 
oraz planowanie mufyPodcentrowanie kół

Regulacja przerzutki piasty wielobiegowej Centrowanie koła z uzupełnieniem szprych
Regulacja przerzutki tył z prostowaniem haka Wymiana obręczy - bez wymiany szprych

Wymiana przerzutki tył/przód z regulacją Wymiana obręczy - z wymianą szprych

Pompowanie kół Sprawdzenie amortyzatora

Przeglądy gwarancyjne rowerów zakupionych w naszym sklepie są 
wykonywane bezpłatnie!

NAPĘD KOŁA
Regulacja przerzutki przód lub tył

10 zł
Centrowanie koła

Wymiana haka przerzutki Przegląd piasty tylnej pod kasetę
Zakucie łańcucha / wstawienie spinki Przegląd bębenka piasty lub wolnobiegu nakręcanego

Kasowanie luzu/wymiana suportu zintegrowanego Kasowanie luzu piasty przedniej

Wymiana linki przerzutki przód/tył z regulacją Wymiana piasty lub szprych
Wymiana manetek (kpl.) z regulacją napędu Przegląd piasty przedniej
Wymiana klamkomanetek (kpl.) z regulacją Przegląd piasty tylnej pod wolnobieg nakręcany

Wymiana lub montaż pedałów Wymiana koła tylnego z przełożeniem ogumienia
Wymiana / Demontaż wolnobiegu nakręcanego Wymiana ogumienia koła przód (opona, dętka)

Wymiana / demontaż kasety Wymiana ogumienia koła tył (opona, dętka)

Przegląd suportu lub wymiana (oś,miski, łożyska) Kasowanie luzu piasty tylnej
Gwintowanie mufy suportu (tylko BSA) Konserwacja piasty biegowej 

Wymiana ramienia korby (szt) Wymiana koła przedniego z przełożeniem ogumienia

Wymiana kółek przerzutki tył
HAMULCE SZCZĘKOWE Złożenie roweru wg. spec. klienta (bez zaplatania kół)

Regulacja hamulca szczękowego Wymiana ramy z przełożeniem osprzętu

Przegląd bębenka piasty / wolnobiegu nakręcanego Wymiana ogumienia koła tył Torpedo ( opona, dętka)
Smarowanie łańcucha Zaplatanie koła 

Czyszczenie napędu (łańcuch, kaseta, korba)
RAMA I KOKPIT

Wymiana klamki ham. (szt) z regulacją hamulca Wymiana sterów (łożyska maszynowe)
Wymiana dolnej bieżni sterów

HAMULCE TARCZOWE Wymiana / Montaż gwiazdki steru A-Head

Wymiana klocków hamulcowych z regulacją Wymiana widelca przedniego gwintowanego
Wymiana / Montaż ham. szczękowych z regulacją Wymiana widelca przedniego A-HEAD
Wymiana fajki/linki hamulca z regulacją hamulca Wymiana sterów (łożyska kulkowe)

Regulacja hamulca tarczowego mechanicznego Wymiana wspornika wpuszczanego
Regulacja hamulca tarczowego hydraulicznego Wymiana wspornika A-Head

Wymiana klocków hamulca tarczowego Wymiana kierownicy z przełożeniem osprzętu

Uszczelnianie kpl. kół (Trezado)



40 10
50 10
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Wymiana / Montaż ham. tarcz. mechanicznego Wymiana / Montaż chwytów lub rogów
Wymiana / Montaż ham. tarcz. hydraulicznego Wymiana sztycy / siodła

Wymiana tarczy hamulcowej Dokręcenie luzu sterów (bez rozbierania)

I GRUPA II GRUPA
Montaż błotników sportowych Montaż bagażnika

Wymiana linki hamulca tarczowego z regulacją Poprawienie istniejących gwintów rur sterowych 
Wymiana / Skrócenie przewodu hydraulicznego Gwintowanie otworów kosza bidonu/ bagażnika (szt)

Odpowietrzenie hamulca SHIMANO, TEKTRO Wymiana nitonakrętki kosza bidonu / bagażnika (szt)

Przy zakupie akcesoriów w naszym sklepie, wymienionych w 
pierwszej grupie, obowiązuje 99% rabat na usługę montażu

Przy zakupie akcesoriów w naszym sklepie, wymienionych w  
drugiej grupie, obowiązuje 75% rabat na usługę montażu 

Montaż stopki tylnej Montaż kółek podporowych w rowerze dziecięcym
Montaż dzwonka Montaż lub wymiana osłony zębatki przedniej

Montaż akcesoriów nie wymienionych w cenniku Montaż lub wymiana pełnej osłony łańcucha

Montaż zapięcia rowerowego Wymiana okablowania oświetlenia "na dynamo"
Montaż koszyka na bagażniku Montaż koszyka na kierownicy

Montaż stopki centralnej Montaż fotelika dziecięcego

Montaż licznika rowerowego Montaż błotników pełnych 
Montaż oświetlenia przód lub tył Wymiana / Montaż dynama/lampy "na oponę"

Montaż koszyka bidonu Naprawa oświetlenia zasilanego z dynama

Odpowietrzenie hamulca Avid, Hayes, Magura Złożenie roweru dostarczonego przez klienta (karton)
MONTAŻ AKCESORIÓW


