
Cennik serwisu rowerowego Bajer Sport

PRZEGLĄD I KONSERWACJA ROWERU: 50- 200zł

- demontaż, czyszczenie, konserwacja łożysk kierownicy, suportu i piast, konserwacja, 

wyregulowanie

- centrowanie kół 

- regulacja, smarowanie i sprawdzenie działania hamulców i przerzutek

- kontrola połączeń śrubowych (kierownica, wspornik kierownicy, siodło)

- ustawienie siły zacisku szybkozamykaczy piast i siodła

- kontrola stanu zużycia łańcucha

- smarowanie łańcucha

- kontrola oświetlenia

Koszt usunięcia dodatkowych usterek nie jest wliczony w cenę usługi.

HAMULCE V-Break

wymiana klocków (1 para): 10 zł

regulacja hamulca: 5- 10 zł

montaż hamulca i regulacja: 10- 20 zł

wymiana pancerzy, linki, regulacja (1 kpl.): 15- 25 zł

wymiana linki, regulacja (1 kpl.) 10- 15 zł

wymiana dźwigni hamulca, regulacja: 15- 25 zł

HAMULCE TARCZOWE, TARCZOWE HYDRAULICZNE

wymiana klocków (1 para): 10- 20 zł

regulacja hamulca: 5- 10 zł

montaż hamulca i regulacja (bez odpowietrzania): 20- 30 zł

odpowietrzanie hamulca + olej: 30 - 40zł

wymiana przewodu hydraulicznego (z odpowietrzaniem) + olej: 50- 60 zł

wymiana dźwigni hamulca (z odpowietrzaniem) + olej: 50- 60 zł

wymiana manetki/klamko manetki: 10- 20 zł

wymiana klamko manetki z regulacją: 20- 25zł

wymiana pancerzy, linki z regulacją: 15- 20 zł



wymiana linki z regulacją 10- 20 zł

Usługi serwisu:

wymiana pedałów (2 szt.): 10- 20 zł

wymiana łańcucha: 10- 20 zł

smarowanie łańcucha: 10 zł

czyszczenie łańcucha: 20- 40zł

czyszczenie korby i kasety: 20- 40zł

wymiana dętki lub opony (standardowa): 10 - 20 zł 

wymiana ogumienia (zestawy nietypowe) do negocjacji

odkręcenie wymiana wielotrybu (kaseta/wolnobieg): 10- 15 zł

centrowanie koła (w zależności od stopnia rozcentrowania): 15-30 zł

rozplecenie koła: 10 zł

zaplecenie koła z centrowaniem: 30 - 40zł zł

regulacja piasty przedniej / tylnej: 10 – 15 zł

konserwacja piasty przedniej / tylnej (demontaż smarowanie): 25- 35 zł

wymiana przerzutki przedniej / tylnej: 10- 20 zł 

regulacja przerzutki przedniej / tylnej: 10- 20 zł 

ustawienie geometrii haka przerzutki: 15 zł

wymiana kierownicy z przełożeniem osprzętu: 20 - 25 zł

wymiana wspornika kierownicy: 20 – 25 zł

regulacja łożysk sterów: 5 - 10 zł

konserwacja sterów: 20 – 30 zł

montaż rogów: 10- 15 zł

montaż licznika: 10 zł

wymiana ramy: 80 – 150 zł

złożenie roweru: 150 – 200 zł 

wymiana sztycy podsiodłowej, siodełka: 10- 15 zł

wymiana rączek (gumowe, demontarz, montarz):10- 15 zł

montaż błotników: 15- 25 zł

montaż bagażnika: 10- 15 zł

montaż fotelika dziecięcego: 10 – 20 zł



montaż koszyka: 20 zł

montaż lampy diodowej: 10 zł

montaż podpórki (nóżki): 10 zł

czyszczenie przerzutki przedniej: 10 zł

czyszczenie przerzutki tylnej: 10 zł

czyszczenie roweru: 20 – 40 zł

- Cena usługi nie ujętej w cenniku: 70 zł\1h brutto

- Ceny zawierają podatek, dotyczą robocizny i smarów, nie zawierają kosztu części i akcesoriów.

- Udzielana jest 14 dniowa gwarancja na naprawę, jeśli usterka wystąpi tylko i wyłącznie z winy serwisu, naprawa
odbywa się (bezpłatnie)  w celu wyeliminowania usterki, lub zwracane są pieniądze (suma adekwatna do 
konkretnej usterki). Jeśli usterka wystąpi tylko i wyłącznie z winy użytkownika, niniejszy płaci za powtórną usługę 
serwisową według cennika.

- Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 

par.1 Kodeksu Cywilnego oraz nie stanowi odzwierciedlenia aktualnych stanów magazynowych.


