
 

 

 

 

PRZEGLĄDY 

Przegląd regulacyjny 
podstawowy  

od 100 zł 

Przegląd ogólny  od 200 zł 
Przegląd kompleksowy  od 300 zł 
Przegląd ogólny roweru tupu 
holenderskiego  

od 250 zł 

Przegląd kompleksowy roweru 
tupu holenderskiego  

od 350 zł 

NAPĘD 

Regulacja przerzutki  30 zł 
Prostowanie/wymiana haka  60-70 zł 
Wymiana linki/pancerza z 
regulacją  

40 zł 

Wymiana manetki z regulacją  od 60 zł 
Wymiana przerzutki z regulacją  od 70 zł 
Wymiana kółek przerzutki  30-40 zł 
Wymiana łaocucha  od 35 zł 
Wymiana kasety/wolnobiegu  40-60 zł 
Wymiana mechanizmu 
korbowego lub samych zębatek  

od 60 zł 

Wymiana suportu  od 60 zł 
Serwis suportu  80-120 zł 
Czyszczenie napędu - 
łaocuch/mechanizm 
korbowy/kaseta lub wolnobieg  

120-140 zł   

Czyszczenie napędu + 
przerzutka przednia i tylna  

170-250 zł 

  
  

 

 

KOŁA 

Centrowanie koła  od 60 zł 
Centrowanie koła (holender)  80-110 zł 
Centrowanie koła z 
demontażem i montażem 

od 80 zł 

Centrowanie koła z wymianą 
szprychy  

od 60 zł + 
10 zł/ 

szprycha 
Wymiana dętki lub opony 
przód  

40 zł 

Wymiana dętki lub opony tył  od 40 zł 
Wymiana dętki lub opony 
rower typu holender  

120-140 zł 

Serwis piasty tył  od 80 zł 
Serwis piasty przód  od 60 zł 
Wymiana lub serwis bębenka  80-120 zł 
Serwis piasty 3 biegi  150-350 zł 
Wymiana łożysk maszynowych 
w piaście  

80 zł 

HAMULCE SZCZĘKOWE 

Regulacja  35 zł 
Wymiana klocków  30 zł 
Wymiana linki/pancerza/fajki  od 40 zł 
Wymiana klamki  od 50 zł 
Wymiana zacisku  od 50 zł 
Wymiana klamkomanetki  od 70 zł 
  
  
  
  



 

 

HAMULCE TARCZOWE MECHANICZNE 

Regulacja  od 40 zł 
Wymiana klocków  50-60 zł 
Wymiana zacisku  60 zł 
Wymiana linki/pancerza  50 zł 
Wymiana klamki  od 60 zł 
Wymiana adaptera  40-60 zł 
Wymiana tarczy hamulcowej  50-60 zł 
Prostowanie tarczy  40-50 zł 

HAMULCE TARCZOWE HYDRAULICZNE 

Regulacja  40-50 zł 
Wymiana klocków  50-60 zł 
Montaż hamulca  120-170 zł 
Skrócenie przewodu 
hydraulicznego  

100 zł 

Wymiana płynu hamulcowego  80 zł 
Wymiana klamki   100-120 zł 
Wymiana zacisku  100-120 zł 
Wymiana adaptera  50 zł 
Wymiana tarczy hamulcowej  50-60 zł 
Prostowanie tarczy 
hamulcowej  

50 zł 

STERY 

Czyszczenie smarowanie  60-70 zł 
Montaż sterów  od 60 zł 
Demontaż sterów  50 zł 
Wymiana sterów  od 80 zł 
Gwintowanie rury sterowej  od 50 zł 
Gwintowanie rury sterowej z 
demontażem i montażem 
widelca  

200 zł 

Przycinanie rury sterowej  40 zł 
Nabijanie gwiazdki sterowej   30 zł 
Wymiana widelca  od 180 zł 

KOMPONENTY I AKCESORIA 

Wymiana kierownicy 
podstawowej  

od 60 zł 

Wymiana kierownicy typu MTB  100-120 zł 
Wymiana kierownicy typu 
szosa  

140-160 zł 

Wymiana mostka  60-100 zł 
Wymiana chwytów  20 zł 
Nawinięcie owijki  60 zł 
Skracanie kierownicy  35 zł 
Wymiana siodła  20-40 zł 
Wymiana sztycy podsiodłowej  20-40 zł 
Wymiana obejmy podsiodłowej 
lub szybkozamykacza  

30 zł 

Rozkładanie roweru  od 150 zł 
Składanie roweru  od 400 zł 
Rozkładanie i składanie roweru  od 500 zł 
Mycie roweru  80 zł 
Montaż oświetlenia na baterie   30 zł 
Montaż oświetlenia na dynamo  od 80 zł 
Montaż licznika  40-60 zł 
Montaż koszyka  30-60 zł 
Montaż koszyka na bidon lub 
mocowanie pompki itp.  

30 zł 

Montaż dzwonka  10 zł-20 zł 
Montaż rogów  od 30 zł 
Montaż fotelika lub sztywny 
hol  

80-120 zł 

Montaż błotników 
plastikowych  

40-50 zł 

Montaż błotników pełnych  100-140 zł 
Montaż pedałów  od 30 zł 

 


