
 

 

 

Cena 
standardowa 

Zakres prac 

Przeglądy 

Pierwszy przegląd (dot. rowerów zakupionych w naszej sieci) 59,00 zł 
Regulacja przerzutek i hamulców; kasowanie luzów; kontrola połączeń gwintowanych 

Pierwszy przegląd (dot. rowerów zakupionych poza naszą siecią) 159,00 zł 
Regulacja przerzutek i hamulców; kasowanie luzów; kontrola połączeń gwintowanych, 

smarowanie łańcucha, centrowanie kół 

Przegląd regulacyjny 159,00 zł Regulacja przerzutek i hamulców; kasowanie luzów; kontrola połączeń gwintowanych, 

smarowanie łańcucha, centrowanie kół 

Przegląd generalny 349,00 zł 
Regulacja przerzutek i hamulców; kasowanie luzów; kontrola połączeń gwintowanych; 

serwis piast P+T, łożysk sterowych, środka suportu; centrowanie kół. Regulacja 

przerzutek i hamulców; czyszczenie i smarowanie łańcucha, wymiana zużytych 
elementów, sewis nie obejmuje kosztów wymiany części. 

Pełne złożenie roweru Od 399,00 zł Montaż roweru z części łącznie z zapleceniem kół 
Przełożenie ramy 239,00 zł Przełożenie ramy roweru 
Rozłożenie roweru do malowania 189,00 zł Demontaż części z ramy, zabezpieczenie gwintów do malowania 
Złożenie nowego roweru z kartonu 159,00 zł Regulacja przerzutek i hamulców; kasowanie luzów; kontrola połączeń gwintowanych 

Przechowanie roweru 20 zł/dzień Przechowanie roweru pozostawionego w serwisie, opłata naliczana za każdy dzień 

postoju roweru po umówionym terminie jego odbioru.  

Koła 

Centrowanie Od 20 zł Centrowanie bicia bocznego i górnego koła, sprawdzanie symetrii. 

Zaplecenie koła Od 120,00 zł złożenie koła z części plus centrowanie 
Rozplecenie 49,00 zł Rozłożenie koła na części składowe 
Założenie opony z systemem Tubeless Od 50,00 zł Osadzenie opony Tubeless, zalanie mleczkiem(mleczko płatne dodatkowo). 
Wymiana dętki/opony Od 20 zł Zdjęcie dętki/opony z koła; nałożenie nowej dętki/opony na koło, napompowanie koła 

Wymiana dętki/opony w rowerze typu HOLENDER Od 100 zł Zdjęcie dętki/opony z koła; nałożenie nowej dętki/opony na koło, napompowanie koła 

Wymiana/klejenie szytki / klej – taśma od 30zł/klej od 60zł 50/99 zł Zdjęcie szytki z koła; nałożenie nowej szytki na koło, napompowanie koła. Montaż na 

taśmę lub klej (płatne osobno). 

Serwis piasty – przód / tył 
Od 40zł / 60zł 

Rozkręcenie piasty, wyczyszczenie, nasmarowanie. 

Wymiana łożysk piasty Od 50 zł Rozkręcenie piasty, usunięcie starych łożysk, założenie nowych, złożenie piasty. 

Wymiana/uzupełnienie pojedynczej szprychy Od 40 zł Wymontowanie wadliwej/pękniętej szprychy z koła i wstawienie na jej miejsce nowej. 

Centrowanie koła 
 

  



 

 Regulacja Od 20 zł Usprawnienie zmiany biegów, ustawienie zakresów działania przerzutki. 
Wymiana 49,00 zł Demontaż przerzutki z ramy roweru, zamontowanie i regulacja nowej przerzutki. 

Prostowanie haka przerzutki Od 35 zł Naprostowanie haka tylnej przerzutki. 
Wymiana haka przerzutki Od 30 zł Demontaż starego haka przerzutki, zamontowanie nowego. Na życzenie klienta montaż do 

nowego haka przerzutki i jej regulacja. 

Wymiana manetek mtb z regulacją Od 60,00 zł 
Demontaż chwytów kierownicy i manetek, założenie nowych manetek, poprowadzenie w 
pancerzach nowych linek przerzutek, regulacja przerzutek, montaż chwytów kierownicy. 

Wymiana klamkomanetek szosa z regulacją Od 90,00 zł 
Demontaż owijki z kierownicy szosowej, demontaż starych klamkomanetek, założenie nowych 

klamkomanetek, poprowadzenie w pancerzach nowych linek 
Przerzutki   przerzutek, regulacja przerzutek, montaż owijki szosowej. 

Wymiana linki Od 30,00 zł Usunięcie z pancerzy starej linki i poprowadzenie w starym pancerzu nowej linki regulacją. 

Wymiana pancerzy i linek + regulacja (komplet) Od 69,00 zł 
Usunięcie z pancerzy starych linek,  przycięcie na wymiar nowych pancerzy, poprowadzenie w 

nowych pancerzach nowych linek, regulacja mechanizmów. 

Wymiana kółek przerzutki Od 35,00 zł 
Rozkręcenie wózka przerzutki tylnej, demontaż zużytych/wadliwych kółek przerzutki, 

założenie nowych kółek przerzutki, skręcenie wózka. Regulacja przerzutki 

Hamulce 
vbrake 

Regulacja Od 20,00 zł Wyregulowanie hamulca typu v-brake, dostosowanie skoku klamki hamulca do preferencji 

klienta. Regulacja nie obejmuje centrowania koła. 
Wymiana linki 20,00 zł Demontaż starej linki hamulcowej i założenie nowej w starym okablowaniu, plus regulacja 

hamulca. 
Wymiana klocków (1 para) Od 30,00 zł Usunięcie starych/zużytych klocków hamulcowych lub wsuwek, założenie nowych klocków 

hamulcowych lub wsuwek. 
Montaż klamki hamulcowej (1 szt.) Od 35,00 zł Montaż dźwigni hamulca na kierownicy. Założenie linki i pancerza oraz regulacja 

Wymiana klamki hamulcowej (1 szt.) Od 40,00 zł Demontaż dźwigni hamulca. Montaż dźwigni hamulca na kierownicy. Założenie linki i pancerza 

oraz regulacja 
Wymiana pancerzy i linki (na 1 koło) Od 30,00 zł Demontaż starej linki i pancerza. Montaż nowej linki i pancerza 
Wymiana szczęki hamulca i regulacja Od 40,00 zł Demontaż szczęki hamulca, montaż szczęki hamulca i regulacja. 

Hamulce 
tarczowe 

Regulacja (na 1 koło) Od 20 zł Wyregulowanie hamulca tarczowego; ustawienie zacisku. 
Wymiana klocków hamulcowych z regulacją (na 1 koło) Od 40,00 zł Demontaż starych klocków hamulcowych. Montaż nowych klocków. Wyregulowanie hamulca 

tarczowego; ustawienie zacisku. 
Wymiana zacisku hamulca i regulacja Od 50 zł  
Wymiana tarczy hamulcowej Od 20 zł 
Montaż klamki hamulcowej Od 30 zł 
Skrócenie przewodu, lub/i odpowietrzenie, zalanie płynem (1 koło) Od 50,00 zł 
Serwis zacisku lub klamki Od 99,00 zł 

 

  



Stery Wymiana Od 50,00 zł 

Widelce 

Montaż widelca / demontaż z ramy w celu zrobienia serwisu 50,00 zł  

Wymiana widelca z konserwacją sterów 100,00 zł 
Serwis widelca Fox (zdjętego z roweru) 242,00 zł Wymiana oleju oraz uszczelek "Dust Wiper" 

Serwis dolnych goleni amortyzatora Od 120zł Czyszczenie zewnętrzne amortyzatora, Wymiana oleju smarującego oraz czyszczenie 

uszczelek "Dust Wiper" 

Serwis pełny widelca amortyzowanego Od 220,00 zł Czyszczenie zewnętrzne amortyzatora. Wymina oleju, uszczelek wewnętrznych. 

Serwis widelców bez tłumienia olejowego i powietrzego (zdjętego z 
roweru) Od 50 zł 

Czyszczenie zewnętrzne amortyzatora. Czyszczenie wnętrza amortyzatora, smarowanie 

ślizgów. 

Przycięcie rury sterowej widelca Od 20 zł  

Suport 
i napęd 

Demontaż korby Od 50 zł 

Demontaż wkładu suportu 
Od 50 zł 

Wymiana kasety 20,00 zł 
Montaż/demontaż łańcucha 20,00 zł 
Czyszczenie napędu 99,00 zł 

 

Inne 

Roboczogodzina pracy mechanika 100 zł/h  
Wymiana kierownicy mtb/szosowej Od 50 / 70 zł 
Mycie zewnętrzne roweru 50,00 zł 
Mycie napędu 99,00 zł 
Mycie całego roweru z napędem 139,00 zł 

Pakowanie roweru do kartonu do transportu/wysyłki Od 100,00 zł 
Rozłożenie roweru do transportu. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie powstałe 

w transporcie. 

Montaż owijki na kierownicę szosową 50,00 zł  
Przycięcie sztycy podsiodłowej Od 20 zł 

Montaż 
akcesoriów 

Montaż błotników pełnych / bagażnika 50,00 zł 
Montaż błotników sportowych 30,00 zł 
Montaż fotelika dziecięcego 50,00 zł 
Montaż licznika rowerowego Od 20 zł 
Montaż nóżki Od 15 zł 
Wymiana gripów kierownicy Od 20 zł 
Wymiana siodełka Od 20 zł 
Wymiana mostka Od 20 zł 
Montaż kosza na kierownicę Od 20 zł 
Montaż oświetlenia bez kabli Od 20 zł 

 


