
 

 

SERWIS – CENNIK 
Cennik ma charakter poglądowy 

PODSTAWOWA REGULACJA 70 zł PRZEGLĄD PODSTAWOWY 140 zł 

- regulacja hamulców 
- regulacja przerzutek 
- kontrola ciśnienia w oponach 

- czyszczenie zębatek i smarowanie łańcucha 
- czyszczenie, smarowanie i regulacja 
przerzutek 
- czyszczenie, regulacja hamulców 
- kontrola ciśnienia w oponach 
 

PRZEGLĄD POŚREDNI 260 zł PRZEGLĄD KOMPLEKSOWY 390 zł 
- czyszczenie zębatek i smarowanie łańcucha 
- czyszczenie, smarowanie i regulacja 
przerzutek 
- czyszczenie, regulacja hamulców 
- dokręcenie nakrętek piast, suportu, pedałów i 
sterów 
- czyszczenie i smarowanie piast 
- kontrola ciśnienia w oponach 
 

- czyszczenie zębatek i smarowanie łańcucha 
- czyszczenie, smarowanie i regulacja 
przerzutek 
- czyszczenie, regulacja hamulców 
- czyszczenie roweru: rama, koła, przerzutki, 
widelec 
- dokręcenie nakrętek piast, suportu, pedałów i 
sterów 
- czyszczenie i smarowanie piast 
- kontrola ciśnienia w oponach 
- centrowanie kół 
- czyszczenie i smarowanie sterów i suportu 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Serwis poszczególnych podzespołów 

Hamulce – tradycyjne – cena za 1 szt.  Hamulce – tarczowe hydrauliczne – za 1 szt 

regulacja hamulca 15 zł 
wymiana i regulacja klocków 20 zł 
wymiana dźwigni hamulca 35 zł 
wymiana pancerzy, linki regulacja  35 zł 
montaż V-breaków kpl. 40 zł 

wymiana okładzin hamulcowych 20 zł 
wymiana tarczy hamulca 40 zł 
regulacja hamulca (ustawienie zacisku) 25 zł 
odpowietrzenie 50 zł 
prostowanie tarczy 30 zł 

Napęd Przerzutki 
czyszczenie i smarowanie łańcucha 30 zł 
wymiana kasety/wolnobiegu 30 zł 
wymiana łańcucha 20 zł 
wymiana pedałów 15 zł 
wymiana wkładu suportu 50 zł 
wymiana mechanizmu korbowego 30 zł 
 

regulacja przerzutki 30 zł 
wymiana i regulacja przerzutki 50 zł 
wymiana linki z regulacją przerzutki 60 zł 
wymiana pancerzy, linki i regulacja  80 zł 
wymiana manetki i regulacja przerzutki 80 zł 
prostowanie haka 20 zł 
wymiana kółek przerzutki 30 zł 

Stery Koła i opony 

kasowanie luzu w sterach 20 zł 
czyszczenie i smarowanie łożysk sterów 40 zł 
wymiana sterów 60 zł 
wymiana kierownicy 60 zł  
wymiana wspornika kierownicy 30 zł 

centrowanie koła 45 zł 
serwis piasty przód/tył 30/60zł 
wymiana dętki/opony (koło luzem) 20 zł 
wymiana dętki/opony (koło w rowerze) 30 zł 

Pozostałe 

Montaż roweru z kartonu od 80 zł  
Przegląd gwarancyjny Kands 50zł za rower kupiony w RoweryGorzow.PL 
Przegląd gwarancyjny Kands 80zł 
Rower zastępczy – wg cennika wypożyczalni 
Odbiór/dowóz roweru na terenie Gorzowa 50 zł 
Wymiana ramy od 350 zł  
Wymiana widelca/amortyzatora 90 zł 
Mycie roweru (bez napędu) 50 zł 
Ceny usług nie ujętych w cenniku  
wg stawki za roboczogodzinę 90 zł 

 
Niniejszy cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. 


