Cennik usług serwisu rowerowego
Wymiana suportu

29 zł

Wymiana pedałów

15 zł

Wymiana łańcucha

11 zł

Czyszczenie i smarowanie łańcucha

12 zł

Centrowanie koła

15-20 zł

Wymiana szprychy i nypla

3 zł

Montaż błotnika przedniego

15 zł

Montaż błotnika tylnego

18 zł

Wymiana kasety

12 zł

Wymiana wolnobiegu

18 zł

Wymiana linki/pancerza hamulca przód plus
regulacja hamulca

16 zł

Wymiana linki/pancerza hamulca tył plus
regulacja hamulca

18zł

Wymiana klocków hamulcowych V-breki

18 zł

Wymiana klocków hamulcowych hydrauliczne
mechaniczne

18 zł

Odpowietrzanie hamulca hydraulicznego

40 zł

Wymiana dźwigni hamulcowej

38 zł

Regulacja przerzutki przód

15 zł

Regulacja przerzutki tył

15 zł

Wymiana linki/pancerza przerzutki przód

18 zł

Wymiana linki/pancerza przerzutki tył

20 zł

Wymiana przerzutki przód

18 zł

Wymiana przerzutki tył

18 zł

Montaż/wymiana kierownicy

30 zł

Montaż/wymiana wspornika kierownicy

12 zł

Montaż/wymiana siodła

12 zł

Montaż/wymiana wspornika siodła

12 zł

Montaż koszyka na bidon

6 zł

Montaż fotelika dziecięcego

30 zł

Montaż oświetlenia tył/przód

6 zł/6 zł

Montaż podpórki

9,5 zł

Montaże innych akcesoriów do uzgodnienia
Montaż części zakupionych przez serwis ***
Czyszczenie roweru

25 zł

Przegląd podstawowy roweru*

70 zł

Przegląd generalny roweru **

100 zł

Składanie roweru zakupionego przez internet

30-50 zł

* - czyszczenie i smarowanie bieżni łożysk piast tylnej i przednie, mycie i czyszczenie obręczy kół,
czyszczenie zewnętrznej części piasty kół, regulacja hamulców i przerzutek, sprawdzenie mocowań
śrub roweru.
**- Przegląd podstawowy + czyszczenie i smarowanie pancerzy hamulcowych i przerzutek,
czyszczenie i smarowanie linek hamulcowych i pancerzy ( ocena ich stanów w razie potrzeby ich
wymiana), czyszczenie wózka przerzutki, mycie i smarowanie łańcucha.
*** serwis oferuje sprzedaż części i akcesoriów rowerowych po ich uprzednim zamówieniu
podczas zlecenia. Przy usłudze przegląd generalny wymiana części gratis.
Powyższe ceny nie zawierają części użytych podczas naprawy lub podczas przeglądów.
Dojazd na obszarze Gdańsk Południe, Śródmieście, Dolne Miasto, Morena gratis, w inne rejony
Gdańska oraz powiaty doliczana jest opłata 15 zł za kurs.
Mobilny Serwis Rowerowy Peleton gwarancja przystępnej ceny i wysokiej jakości usługi.

Zapraszamy tel 730 205 285
Powyższe ceny są cenami brutto

