
Przeglądy

59,00 zł

159,00 zł

Przegląd regulacyjny 189,00 zł

Przegląd konserwacyjny/generalny 399,00 zł

Usługi

Złożenie roweru z części Od 599,00 zł Montaż roweru z części łącznie z zapleceniem kół

Przełożenie ramy Od 399,00zł Przełożenie ramy roweru (demontaż, mycie, montaż i regulacja)

Złożenie roweru z kartonu Od 199,00zł Złożenie roweru z kartonu

Rozłożenie roweru do malowania 189,00 zł Demontaż części z ramy; zabezpieczenie gwintów do malowania

Mycie zewnętrzne roweru 99,00 zł Nie uwzględnia mycia elementów pozostawionych na rowerze (koszyk, sakwy, itp.)

Mycie napędu 189,00 zł Demontaż przerzutek, korby, łańcucha, kasety; mycie; montaż i regulacja.

Mycie roweru wraz z napędem 259,00 zł Mycie zewnętrzne roweru + mycie napędu.

Pakowanie roweru do transportu/wysyłki Od 159,00zł

Koła

Centrowanie Od 30,00zł

Zaplecenie koła/przeplot koła Od 120,00/140,00zł

Rozplecenie 49,00 zł

Wymiana pojedynczej szprychy Od 40,00zł

59,00 zł

Wymiana dętki/opony Od 30,00zł Koło zdjęte z roweru – 15 zł

Wymiana dętki/opony w rowerze typu HOLENDER Od 100,00zł

Od 50,00 zł

Serwis piasty przód/tył Od 50,00zł/70,00zł Piasty z łożyskami kulkowymi.

Serwis główki piasty Od 60,00 zł Dodatkowo do ceny serwisu piasty

Wymiana łożysk maszynowych piasty przód/tył Od 60,00zł/80,00zł

Serwis piasty wielobiegowej 3b/7-8b 200,00/250,00zł Rozebranie piasty; mycie; złożenie piasty na nowym smarze

Przerzutki

Regulacja (1szt.) Od 20,00zł

Wymiana i regulacja (1szt.) 49,00 zł Wymiana + regulacja

Prostowanie haka przerzutki 39,00 zł

Wymiana haka przerzutki 69,00 zł Demontaż przerzutki, wymiana haka, montaż i regulacja.

Wymiana manetki MTB (1szt.) 59,00 zł Wymiana + regulacja

99,00 zł

Od 30,00 zł

Od 40,00 zł

Przegląd gwarancyjny rowerów zakupionych w 
naszej sieci

Regulacja przerzutek i hamulców; kasowanie luzów; kontrola połączeń gwintowanych, 
smarowanie łańcucha, centrowanie kół

Przegląd gwarancyjny rowerów zakupionych poza 
naszą siecią

Regulacja przerzutek i hamulców; kasowanie luzów; kontrola połączeń gwintowanych, 
smarowanie łańcucha, centrowanie kół

Regulacja przerzutek i hamulców; kasowanie luzów; kontrola połączeń gwintowanych; 
smarowanie łańcucha; centrowanie kół; korekta ustawień; Cena nie obejmuje 
kosztów wymienionych części.
Regulacja przerzutek i hamulców; kasowanie luzów; kontrola połączeń gwintowanych; 
serwis piast P+T, łożysk sterowych, środka suportu; centrowanie kół; regulacja 
przerzutek i hamulców; mycie napędu; wymiana zużytych elementów. Cena nie 
obejmuje kosztów wymienionych części.

Konwersja na system Tubeless

Klejenie szytki (taśma)

Wymiana klamkomanetki szosowej (1szt.) Demontaż starej owijki i klamkomanetki, montaż nowych i regulacja.

Wymiana linki z regulacją (1szt.)(zewnętrzne 
prowadzenie)

Wymiana pancerza i linki z regulacją (1szt.) 
(zewnętrzne prowadzenie)



Wymiana kółek przerzutki 35,00 zł

Regulacja przerzutki planetarnej Od 30,00zł

Od 50,00 zł

Regulacja (1 szt.) Od 20,00 zł

Wymiana szczęk/zacisku i regulacja (1 szt.) Od 50,00 zł

Wymiana klocków i regulacja (1szt.) Od 30,00 zł

Wymiana klamki i regulacja (MTB) (1szt.) Od 50,00 zł

Od 40,00 zł

Od 30,00 zł

Regulacja (1szt.) Od 30,00 zł

Wymiana klocków i regulacja (1szt.) Od 50,00 zł

Przelanie układu nowym płynem (1szt.) Od 70,00 zł

Od 100,00 zł

Od 30,00 zł

Wymiana tarczy hamulcowej Od 30,00 zł

Serwis zacisku/klamki Od 100,00zł

Stery
Serwis sterów Od 50,00 zł

Wymiana sterów Od 70,00 zł

Suport i napęd

Wymiana korby Od 50,00 zł

Wymiana suportu 99,00 zł

Serwis suportu rozbieralnego Od 70,00zł

Wymiana łańcucha Od 30,00 zł

Wymiana kasety  Od 40,00 zł Demontaż koła, demontaż kasety oraz ponowny montaż z regulacją

Zawieszenie 

Demontaż widelca do serwisu Od 50,00 zł

Podstawowy serwis widelca sprężynowego Od 70,00 zł Czyszczenie dolnych goleni i uszczelek kurzowych; smarowanie

Od 150,00 zł Czyszczenie dolnych i górnych goleni raz uszczelek kurzowych; smarowanie

Od 250,00 zł

Od 150,00 zł

Od 300,00 zł

Od 80,00 zł Czyszczenie i smarowanie komory powietrznej BEZ WYMIANY USZCZELEK

Serwis zawieszenia z wymianą łożysk Od 250,00 zł Cena bez łożysk

Skrócenie kierownicy Od 50,00 zł

Serwis sprzęgła przerzutki Shimano

Hamulce typu V i 

tarczowe 

mechaniczne.

Wymiana pancerzy, linki i regulacja (1szt.) 
(zewnętrzne prowadzenie)

Wymiana linki i regulacja (1szt.) (zewnętrzne 
prowadzenie)

Hamulce 

hydrauliczne
Wymiana klamki/zacisku i przelanie nowym płynem 
(1szt.)

Skrócenie przewodu hamulcowego (bez 
odpowietrzenia) (1szt.)

Pełny serwis widelca sprężynowego bez tłumienia 
olejowego

Pełny serwis widelca sprężynowego z tłumieniem 
olejowym

Czyszczenie dolnych i górnych goleni, uszczelek kurzowych; serwis tłumika z 
wymianą uszczelek; wymiana olejów i smaru.

Podstawowy serwis widelca ze sprężyną powietrzną 
(FOX, Rock Shox, Marzocchi)

Czyszczenie dolnych goleni i uszczelek kurzowych; smarowanie NIE DOTYCZY 
WIDELCÓW Z OTWARTĄ KĄPIELĄ

Pełny serwis widelca ze sprężyną powietrzną lub 
otwartą kąpielą (FOX, Rock Shox, Marzocchi)

Czyszczenie dolnych i górnych goleni; serwis tłumika oraz komory powietrznej; 
wymiana uszczelek; wymiana olejów i smaru. NIE DOTYCZY TŁUMIKA CHARGER

Podstawowy serwis dampera powietrznego



Inne

Od 30,00 zł

Montaż owijki na kierownicę szosową Od 50,00 zł

Skrócenie rury sterowej Od 30,00 zł

Wymiana pedałów Od 20,00 zł

Montaż błotników pełnych Od 50,00 zł

Montaż błotników sportowych Od 30,00 zł

Montaż bagażnika Od 30,00 zł

Montaż licznika Od 40,00 zł

Montaż fotelika dla dziecka 49,00 zł

Montaż stopki Od 15,00 zł

20,00 zł

Montaż oświetlenia Od 20,00 zł

Wymiana mostka Od 30,00 zł

Wymiana siodełka Od 30 zł

Prace nieujęte w cenniku będą liczone z roboczogodziny – 3 zł/min

W przypadku dostarczenia roweru brudnego, zostanie doliczony koszt czyszczenia umożliwiającego wykonanie serwisu.

W przypadkach uzasadnionych zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia roweru do serwisu.

Usługa ekspresowa +100% do ceny serwisu

Opłata parkingowa/magazynowa za rower nieodebrany w terminie wynosi 30 zł/dobę. 

Opłata transportowa za wywiezienie roweru do lub z magazynu zewnętrznego wynosi 100 zł. 

Opłata za odebranie lub dostarczenie roweru na wskazany adres na terenie Warszawy wynosi 59 zł 

Skrócenie rury podsiodłowej

Montaż 

akcesoriów

Montaż gripów

Wstępną wycenę przedstawiamy klientowi w trakcie przyjęcia roweru do serwisu. Dodatkowe czynności ujawnione w trakcie serwisu 
ustalamy telefonicznie lub mailowo.

Serwis rowerów klasy premium (np. rowery z włókien węglowych, full suspension, zawodnicze), elektrycznych oraz z osprzętem Di2 podlega 
indywidualnej wycenie.


