SZERVIZ MUNKADÍJAK 2017.01.01-től
(Az árak forintban értendőek és a ÁFÁ-t tartalmazzák)

Elvégzett munka megnevezése

Ár

Szolgáltatás leírása

Nagygenerál váltós kerékpár esetén

13 000 Ft

Kerékagyak, kormánycsapágy és középrész pucolása,
zsírzása, küllők feszítése, centrírozás, fék és váltó
beállítása.

Nagygenerál kontrás és egysebességes bicajra

11 000 Ft

Váltók hiánya miatt a szerviz olcsóbb. Ugyanazokat a
csapágyakat szedjük szét, tiszítjuk és újrazsírozzuk.

Nagygenerál 20" vagy az alatti bicajokra

8 500 Ft

Kis bicaj, kevesebb és egyszerűbb munka. Bonyolult
alkatrészeknél (zárt láncvédő és egyebek) az ár nőhet.

Nagyon nagygenerál (mosás mosófolyadékban)

16 000 Ft

Kisszerviz

7 000 Ft

A nagyszervizhez hasonló, de csapágyakat nem
szedünk szét. Agyállítás, centrírozás, fék-váltó állítás.

0 Ft

Tőlünk vásárolt kerékpárok csapágyait, fékeit és váltóit
beállítjuk, kerekeit centrírozzuk. (Ingyenes
utánállítással!)

0 km-es beállítás, saját bringára
0 km-es beállítás, nem üzletünkben vásárolt
kerékpár esetében

Kerékpár átépítése új vázra

Az előzőek mellett lánc (levétellel), hajtómű,
fogaskerék és váltók mosása mosófolyadékban.

6 000 Ft

Nem tőlünk vásárolt kerékpár beállítása (kerékagyak,
centrírozás, váltók, fékek).

10 000 Ft

Alkatrészek komplett átszerelése fék-váltó állítással.
Az ár a kormánycsapágy és középrész tisztítását és
zsírzását igen, a kerékagyak szervizelését és egyéb
szükséges cserealkatrészeket (pl. bowden) nem
tartalmazza.

Agygenerál

1 500 Ft-tól

Kerékagy szétszedése, pucolása, újrazsírzása, ha
csak kereket kapunk.

Kormánycsapágy generál

2 500 Ft-tól

Kormánycsapágy szétszedése, pucolása és
újrazsírzása, beállítással.

Középrész generál

2 500 Ft-tól

Középrész szétszedése, pucolása és újrazsírzása,
hajtómű le- és felszereléssel.

Pedál generál párban

3 000 Ft-tól

Pedálok csapágyainak szétszedése, pucolása és
zsírzása.

Monoblokk beépítés

1 500 Ft-tól

Monoblokk berakása, üres vázba.

Kormánycsapágy csésze behúzása üres vázba

1 500 Ft-tól

Kormánycsapágy behúzása.

Kormánycsapágy komplett csere

3 000 Ft-tól

Kormánymű szétszedése, régi csésze kiütése, új
bepréselése, zsírzás és beállítás.

Fékállítás canti-, patkó- és V-fék, kerekenként

1 000 Ft-tól

Fékbeállítás párhuzamosítva, centrírozás és agyállítás
nélkül.

Fékállítás tárcsa, kerekenként

1 500 Ft-tól

Fékbeállítás párhuzamosítva (hidraulikus vagy
bowdenes esetén is).

Váltóállítás, első vagy hátsó

900 Ft-tól

Váltóállítás kompletten, bowdencsere vagy olajzás
nélkül.

Fékcsere beállítással (kerekenként)

1 500 Ft-tól

Fék cseréje, bowden újra bekötése, fékállítás.

Fékkar csere (párban)

2 500 Ft-tól

Fékkarok cseréje beállítással, kompletten.

Váltócsere beállítással, első vagy hátsó

2 000 Ft-tól

Váltó cseréje beállítással.

Váltókar csere párban

2 500 Ft-tól

Váltókarok komplett cseréje, beállítással, párban.

Váltópapucs egyengetés és váltóállítás

2 500 Ft-tól

Papucs egyenesbe, párhuzamosba állítás, majd váltó
beállítása.

Váltópapucs csere és váltóállítás

1 800 Ft-tól

Váltópapucs le-felrakás és váltóállítás.

Hajtómű csere

2 500 Ft-tól

Hajtómű le-felrakás, váltóállítás.

Hajtómű lehúzás

800 Ft-tól

Jobb- és baloldali hajtókar levétele.

Racsni levétel

500 Ft-tól

Racsni levétele kerékből vagy vázból.

Centrírozás, csak kerék

1 500 Ft-tól

Centrírozás csak kerék (kerékpárból szerelve és állítva
plusz költséges), munkától függő.

Villa csere beépítéssel

3 500 Ft-tól

Előző villa kiszedése, új villa méretre vágása, fék és
kerék átszerelése, kormánycsapágy átszerelése és
újrazsírzása, komplett beállítással.

Villára menetmetszés /cm

1 000 Ft

1" vagy 1 1/8"-os menet metszése, ár
enként értendő.

cm-

Küllőpótlás

1 500 Ft-tól

Gumi le-felrakása, küllő cseréje, centrírozás.

Kerékfűzés

3 800 Ft-tól

Kerék komplett befűzése, tojás és 8-as centrírozással,
ingyenes utánállítással (egyéb, pl. küllő és
gumiszerelés nélkül).

Hatómű és váltórendszer mosása

5 000 Ft

Hajtómű, váltók és lánc levétele, mosása
mosófolyadékban, visszarakás és állítás, egyé
járulékos költségek (pl. agyállítás, centrírozás) nélkül.

Külső vagy belső csere, kiszerelt keréken

900 Ft-tól

Belső vagy külső ki-berakás, külső ellenőrzése.

Belső vagy külső csere kerékpárban

1 500 Ft-tól

Ugyanez kerékpárból. Az ár függ attól, hogy első vagy
hátsó kerék, váltós avagy kontrás. Váltó- és
fékállítással.

Lánc csere méretre szabással

1 500 Ft-tól

Lánc levétele, új lánc felrakása, méretre igazítással,
váltó állítással.

Pedálcsere (pár)

600 Ft

Láncolajzás

0 Ft

Gyerekülés felszerelés

1 500 Ft-tól

Sebességmérő felszerelés, beállítással

Jobb és baloldali pedál cseréje, alapár.
Rozsdás vagy csak száraz a lánc? Segítünk rajta!
Csomagtartóra vagy vázra. Nálunk vásárolt
gyerekülést ingyen rakjuk fel!

1 500 Ft

Vezetékes vagy vezeték nélküli.

Sárvédő felszerelése, pálca nélküli

1 500 Ft-tól

Első-hátsó sárvédő felszerelése.

Sárvédő felszerelése, pálcás

3 000 Ft-tól

Ugyanez pálcásan, hátsó kerék kivételével, pálca
méretre vágásával, majd visszarakás után fék-váltó
állítással.

Csomagtartó felszerelés

1 500 Ft-tól

Váz és csomagtartó típusától függően.

Stücni csere

1 500 Ft-tól

Stücni csere, a-head-es vagy hagyományos.

Kerék pumpálás

0 Ft

Tárolási díj elkészülés után, naponta
Láncmosás és olajozás (vázban)
Kormánycsere

1 500 Ft
1 500 Ft-tól

Kormányszarv felszerelés

900 Ft-tól

Kormány betekerés, bandázsolás
Kerékpár állapotának felmérése, árajánlat készítése
Óradíj

600 Ft

2 000 Ft -tól
0 Ft
5 000 Ft

Leeresztett? Szívesen felpumpáljuk!
Amennyiben a megjelölt időpontban nem viszik el a
kerékpárt és arról nem szólnak előre, a 3. munkanap
után tárolási díjat számolunk fel.
Speciális láncmosóval, mosófolyadékkal, bontás
nélkül.
Kormánycsere kezelőszervekkel, kompletten.
Kezelőszervek és markolatok beljebb tolása, felrakás.
Kormány betekerése párban.
Ez természetesen semmibe nem kerül.
Egyéb, itt nem felsorolt munka esetén a rezsióradíj.

A munkadíjak nem tartalmazzák az anyagköltséget.
Sáros, koszos, kutyapiszkos kerékpárt csak tisztítást követően veszünk át szerelésre!
A leszerelt és itthagyott alkatrészeket 1 hétig őrizzük!
Az elkészült kerékpárokat maximum 3 hónapig tároljuk, ezután értékesítjük!

A megbeszélt időponton túl itthagyott kerékpárokért napi 600 Ft tárolási díjat
számolunk fel!

