Cennik usług serwisu
Budowa kół z użyciem tensometru, nyple na kleju

130 – 160 zł/koło

Centrowanie

Od 30zł /koło

System bezdętkowy

Taśma 20zł
Mleko 30zł
Wentyl 35zł
= 85zł / koło

Montaż CushCore

Kupiony u nas - gratis

Zmiana opony w kole z wkładką

20 - 40zł

Założenie opony kupionej u nas

Gratis (chyba, ze koło
ma wkładkę )

Założenie dętki

Kupiona u nas gratis
(inna 15 zł )

Przelanie hamulców z wymianą płynu

35 zł / szt

Regulacja hamulców

20zł / szt

Regulacja przerzutek

35 zł / szt

Serwis piast

40 zł / szt

Serwis scylence

60 zł / szt

Regulacja i ustawienie zawieszenia

60zł do 100zł (przy
serwisie u nas gratis )

Mycie roweru z napędem

80 zł

Montaż części nie kupionych u nas

Według roboczogodziny

Budowa roweru

Wg roboczogodziny (ok
150-300zł )

Roboczogodzina serwisu zawieszeń

160 zł

Roboczogodzina serwisu rowerów

130 zł

Service Price List

Wheel building with the use of the extensometer and glued
spokes

130 – 160 zł per wheel

Alingment

From 30zł per wheel

Tubeless kit

Tape 20zł
Sealant 30zł
Valve 35zł
= 85zł / koło

CushCore fitting

Bought at our store –
free of charge

Tyre change (with tube)

20 - 40zł

Fitting a new tyre bought a tour store

Free of charge (unless it
has a tube)

Tube fitting

Bought a tour store free
of charge (otherwise
15zł)

Break flushing and liquid change

35 zł per item

Break adjustment

20zł per item

Gear adjustment

35 zł per item

Wheel hub servicing

40 zł per item

Scylence servicing

60 zł per item

Suspension adjustment and alignment

60zł to 100zł (free of
charge with our service)

Bike and groupset wash

80 zł

Fitting parts bought elsewhere

Per labour-hours

Bike building

Per labour-hours (at
150-300zł )

Suspension service labour-hour

160 zł

Bike servicing labour-hour

130 zł

