
ROZSZERZONY CENNIK SERWISU ROWEROWEGO 2023r.  

PRZEGLĄDY SEZONOWY  CENA  

 regulacja hamulców,  
 regulacja przerzutek,  
 kasowanie drobnych luzów w sterach,  
 piastach, w miarę możliwości 

suporcie,  

 podcentrowanie niewielkiego bicia kół,  
 smarowanie łańcucha,  
 kontrola ciśnienia w kołach,  
 ogólna kontrola stanu roweru (luźne śruby, luzy, 

uszkodzenia)  

220 zł  

(150zł rowery  
bez przerzutek,  

ostre koło)  

 czyszczenie roweru  100 zł  

 czyszczenie napędu  50 zł  

 złożenie roweru od podstaw  od 500 zł  

 wymiana ramy  od 300 zł  

 złożenie nowego roweru z kartonu  od 150 zł  

  

KOŁA CENA  

 centrowanie koła z demontażem z roweru i demontażem ogumienia  od 50 zł  

 zaplecenie koła z centrowaniem (bez montażu w rowerze)  od 100 zł  

 wymiana obręczy i szprych  od 100 zł  

 wymiana piasty  100 zł  

 centrowanie kół niestandardowych, plus demontaż / montaż  od 50 zł  

 wymiana uszkodzonej szprychy z centrowaniem  od 40 zł  

  

OGUMIENIE  wymiana dętki z demontażem koła  CENA  

 przód / tył od 30 zł  

 piasta tylna torpedo / wielobiegową bez osłony łańcucha lub osłoną niewymagającą demontażu celem 
wyjęcia koła  

od 40 zł  

 piasta (wielobiegowa / torpedo) z osłoną łańcucha wymagającą demontażu celem wyjęcia koła z 
hamulcem rolkowym lub bębnowym  

od 80 zł  

 wymiana dętki koło zdjęte  15 zł  

 wymiana opony koło przód  od 30 zł  

 wymiana opony koło tył  30 – 100zł  
 

 

PIASTY / TRYBY  CENA  

 konserwacja piasty przedniej  od 40 zł  

 konserwacja piasty tylnej (bez serwisu bębenka)  od 50 zł  

 wymiana osi piasty -  od 30 zł  

 kasowanie luzu piasty -  od 15 zł  

 wymiana wolnobiegu wielorzędowego  
(w tym demontaż / montaż koła)  

40 zł  

 wymiana kasety (w tym demontaż / montaż koła)  40 zł  

 wymiana łańcucha  20 zł  

 wymiana bębenka Shimano  
(w tym konserwacja piasty)  

100 zł  

 serwis bębenka piasty tył  
(w tym konserwacja piasty)  

100 zł  

 
 
 

SUPORTY  CENA  

 konserwacja suportu -  50 zł  

 wymiana suportu gwint (kwadrat / octalink)  
w tym demontaż / montaż korby  
- (plus ew. regulacja przerzutki)  

od 50 zł  

 wymiana korb (kwadrat, isis, octalink, hollowtech)  od 50 zł  

 montaż / wymiana pedałów  25 zł  
 
 
 
 
 
 
 
 

PRZERZUTKI  CENA  

 regulacja przerzutki przód lub tył  25 zł  

 wymiana przerzutki z regulacją  od 50 zł  

 wymiana manetki z regulacją  od 50 zł  

 wymiana kółek wózka  od 40 zł  

 wymiana linki z regulacją  od 30 zł  

 wymiana pancerza lub linki i pancerza z regulacją  od 40 zł  

 wymiana haka przerzutki z regulacją  50 zł  

 prostowanie haka przerzutki  od 50 zł  

 wymiana klamko-manetki MTB z regulacją  od 50 zł  

 wymiana klamko-manetki ROAD z regulacją  
i przewinięciem owijki  

od 150 zł  

 
 
 

STERY  CENA  

 wymiana / montaż sterów wciskanych („goła” rama)  50 zł  

 wymiana sterów cały rower  100 zł  

 wciskanych, drop-in  80 zł  

 konserwacja sterów  80 zł  

 kasowanie luzu  od 25 zł  

 wymiana łożysk  od 50 zł  

 nabicie gwiazdki sterowej  30 zł  
 
 



KIEROWNICA / SIODŁO  CENA  

 wymiana kierownicy MTB  50 zł  

 wymiana kierownicy ROAD z wymianą owijki  150 zł  

 skrócenie kierownicy  40 zł  

 wymiana wspornika siodła / siodła  25 zł  

 wymiana owijki  100 zł  

 wymiana chwytów  20 zł  

  

WIDELCE  CENA  

 wymiana widelca z konserwacja sterów  od 100 zł  

 skrócenie rury sterowej (plus demontaż / montaż 
widelca jako osobny koszt) 

30 zł  

 montaż / demontaż bieżni  30 zł  

  

INNE  CENA  

 montaż bagażnika  40 zł  

 montaż błotników pełnych  70 zł  

 montaż błotników sport  30 zł  

 montaż oświetlenia zasilanego bateryjnie  10 zł  

 montaż dzwonka  10 zł  

 montaż stopki  10 zł  

 montaż fotelika  50 zł  

 montaż kosza na kierownice  40 zł  

 montaż kosza na bagażnik  30 zł  

 montaż licznika  20 zł  

 montaż łańcucha  20 zł  

 wymiana sztycy  30 zł  

 wymiana siedzenia  30 zł  

 wymiana klamki lub zacisku z regulacją  
(plus „oliwka” dodatkowy koszt) 

od 100 zł  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HAMULCE V-BRAKE / CANTILEVER / 
SZCZĘKOWE  

CENA  

 regulacja hamulca V-Brake  25 zł  

 wymiana klocków plus regulacja  od 30 zł  

 wymiana linki plus regulacja  od 30 zł  

 wymiana linki i pancerza plus regulacja  od 40 zł  

 wymiana klamki plus regulacja  50 zł  

 wymiana pancerza z regulacją  od 40 zł  

 demontaż, czyszczenie smarowanie szczęk 
hamulca V-Brake / Canti  plus regulacja 

70 zł /szt  

  

HAMULCE HYDRAULICZNE  CENA  

 regulacja hamulca tarczowego hydraulicznego  od 50 zł  

 wymiana klocków, czyszczenie zacisku, regulacja  50 zł  

 odpowietrzanie / wymiana płynu hamulcowego  
(plus płyn dodatkowy koszt)  

80 – 100 zł  

 wymiana przewodu plus odpowietrzenie  
(plus „oliwka” dodatkowy koszt) 

od 100 zł  

 skrócenie przewodu odpowietrzenie  
(plus „oliwka” dodatkowy koszt) 

od 80 zł  

 podprostowanie tarczy  od 30 zł  

 wymiana adaptera z regulacją  od 40 zł  

 wymiana klamki lub zacisku z regulacją  
(plus „oliwka” dodatkowy koszt) 

80 zł  

  

HAMULCE TARCZOWE MECHANICZNE  CENA  

 regulacja hamulca tarczowego mechanicznego  od 50 zł  

 wymiana klocków plus regulacja  50 zł  

 podprostowanie tarczy  od 30 zł  

 wymiana adaptera z regulacją  od 40 zł  

 wymiana linki plus regulacja  od 30 zł  

 wymiana klamki plus regulacja  od 50 zł  

 wymiana pancerza z regulacją  od 40 zł  

 demontaż, czyszczenie plus konserwacja  70 zł /szt  
 

 

SERWIS GWARANCYJNY ROWERÓW MARKI:  

 SIGN  50 zł   KROSS  wg cennika producenta  

 
 

Podane ceny są przykładowymi orientacyjnymi cenami dla podanych czynności serwisowych.  
Ostateczna cena może się różnić w zależności od poniesionego nakładu pracy wynikającego ze stanu, budowy, stopnia zużycia czy 

uszkodzeń roweru oraz dodatkowych komplikacji decydujących o czasie trwania naprawy.  
Wstępna wycena usług wykonywana jest przy przyjęciu roweru do serwisu i ewentualnie konsultowana z właścicielem w trakcie 

naprawy w przypadku pojawienia się komplikacji.  
 

Podane ceny zawierają podatek VAT.  
 

Podane ceny NIE ZAWIERAJĄ kosztu części wymienianych podczas wykonania podanych usług.  
 

W przypadku rowerów znacznie zabrudzonych zostanie doliczona opłata za czyszczenie roweru umożliwiające podjęcie czynności 
serwisowych (np.: czyszczenie napędu od 50zł , zgrubne oczyszczenie roweru z błota od 40zł)  
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