
SERWIS NIE WYPOŻYCZA NARZĘDZI !!!

CENNIK USŁUG SERWISOWYCH
CENY PLN BRUTTO (ZAWIERAJĄ 8% VAT)

BikerStudio, ul. Klaudyny 32, 01-684 Warszawa, tel. 690005829

PRZEGLĄDY SUPORT
przegląd gwarancyjny rower 24", 26", 28" 60 wymiana pedałów (2 szt.) 10
przegląd gwarancyjny rower 12", 16" 40 wymiana korb (obie strony) 30-45
przegląd gwarancyjny rower 20" 50 wymiana / konserwacja środka suportowego 40
przegląd mini 100
przegląd regulacyjny 200 kasowanie luzu środka sup. rozbieralnego 15
przegląd generalny 350 konserwacja środka sup. rozbieralnego 40
złożenie roweru z kartonu 200 odświeżanie gwintu mufy suportowej (2 strony) 40
wymiana ramy 250 gwintowanie korby (1 strona) 20
czyszczenie karoserii * 50 wymiana trybów w korbie (bez zdjęcia korby) 15
czyszczenie mechanizmów * 50

KOŁAczyszczenie łańcucha * 25
czyszczenie korby * 25 wymiana ogumienia (koło luzem) 20
czyszczenie kasety * 20 wymiana ogumienia zestawy nietypowe do neg.
czyszczenie przerzutki przedniej * 15 odkręcenie wielotrybu (kaseta, wolnobieg) 10
czyszczenie przerzutki tylnej * 20 centrowanie koła 20-50
cena usługi nie ujętej w cenniku (za 1h pracy) 150 rozplecenie koła 30

AKCESORIA
zaplecenie koła z centrowaniem standard*** 80
kasowanie luzu w piaście przedniej 15

wymiana sztycy lub siodła 10 kasowanie luzu w piaście tylnej 20
montaż liczników programowalnych 10 konserwacja piasty przedniej 30
montaż licznika z kadencją 15 konserwacja piasty tylnej 35
montaż błotników sportowych 15 wymiana łożyska maszynowego piasty 1szt 20
montaż błotników turystycznych 40 wymiana kontry, zębatki lub wolnobiegu 1rz. 15-35
montaż bagażnika 20

KIEROWNICAmontaż rogów 15
wymiana rączek (gumowe) 10 wymiana kierownicy 25
montaż pedałów SPD (bez regulacji bloków) 10 wymiana wspornika kierownicy 20-30
montaż fotelika dla dziecka 45 kasowanie luzu sterów 10

PRZERZUTKI
konserwacja sterów 30
wbicie gwiazdki 10

regulacja przerzutki (bez prostowania haka) 20 przycięcie widelca 20-30
wymiana przerzutki ** 30-45 wymiana widelca ** 45
wymiana łańcucha 15 wymiana sterów ** 45
wymiana manetki (jedna strona) ** 30 wymiana widelca, sterów + cięcie widelca ** 65
wymiana dźwigni hamulca i przerz. (1 str.)** 40

AMORTYZATORY konserwacjawymiana linki / pancerza ** 25
gwintowanie haka przerzutki tylnej 20 sprężynowy, elastomerowy 80
prostowanie haka przerzutki tylnej 20-40

do neg.regulacja przerzutki z konserwacją, wymianą kółek 35
regulacja sterowania piasty planetarnej 20

   NAPRAWY NIETYPOWE
HAMULCE ekspertyza roweru po wypadku 150

regulacja hamulca 20 naprawa gwintu w korbie (cena z tuleją) 1szt 50
regulacja hamulca tarczowego 30 nietypowy zaplot koła (np. różne szprychy) 100-160

wymiana hamulca „V” (1 koło) ** 25
PIASTY PLANETARNEwymiana klocków hamulca (1 koło) ** 20

wymiana linki / pancerza ** 25 piasta jednobiegowa (z hamulecem torpedo) 60

wymiana dźwigni hamulca (1 strona) ** 30 piasta posiadająca trzy biegi 80

wymiana dźwigni hamulca i przerz. (1 str.) 30 piasta posiadająca pięć biegów i więcej 100

montaż hamulca tarczowego mechanicznego** 40 wymiana oleju w piaście alfine 80

montaż hamulca tarczowego hydraulicznego** 50 demontaż i montaż z reg. po konserwacji 50-70

wymiana płynu hamulca hydraulicznego (1 str.)** 45    * - do stanu umożliwiającego pracę

prostowanie tarczy ** 30-40    ** - z regulacją
   *** - obejmuje dociągnięcie szprych po ich ułożeniu

poprawność montażu i wyregulowania piasty, a także dokonać analizy poprawności działania mechanizmów wewnątrz.

ROWERY ELEKTRYCZNE
regulacja Shimano Di2 – przerzutka przód lub tył 30 diagnostyka Shimano STEPS 100
diagnostyka  Shimano Di2 100 diagnostyka baterii Shimano / innej 300
RABATY:

*-Rabaty nie łączą się. Rabaty nie obejmują usługi malowania elementów. Cennik ważny od 1.02.2020

olejowy (plus koszt oleju zależny od ilości 
przewidzianej przez producenta)

PIASTY PLANETRARNE przyjmujemy do serwisu wyłącznie zamontowane w rowerze. Dzięki temu możemy sprawdzić

-25%* (okres zimowy) od października do końca lutego
-25%* na usługi serwisowe dla rowerów zakupionych w bikerStudio
-50% na usługę wymiany elementu przy wykonywaniu przeglądu regulacyjnego.
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