(c) moto-room.com

МОТО РУМ ЕООД
ЦЕНОРАЗПИС ЗА СТАНДАРТНИ РЕМОНТНИ
РАБОТИ
Помпане на гума
Безплатно;
Монтаж и демонтаж на гума
2.00лв.
Лепене на гума
2.00лв.
Смазване на верига
2.00лв.
Почистванве на верига и задни венци
8.00лв.
Разнитване/занитване/удължаване/скъсяване на верига
3.00лв.
Смяна на жило:
- скорости
4.00лв.
- спирачка
3.00лв.
● Центровка на скорости:
- предни
2.00лв.
- задни
4.00лв.
● Центровка на спирачки 3.00лв.
● Смяна на накладки за дискова спирачка
2.00лв.
● Смяна на ос - касета
10.00лв.
● Избиване на чашки
2.00лв.
● Набиване на чашки
5.00лв.
● Смяна на курбели:
10.00лв.
● Демонтаж на курбели
4.00лв.
● Смяна на заден дерайльор
5.00лв.
 Смяна на преден дерайльор
3.00лв.
● Смяна на педали
2.00лв.
● Ремонт на главина
5.00лв.
● Смяна на задни венци/касета
5.00лв.
● Монтаж на вилка
8.00лв.
● Монтаж на нова дискова спирачка
5.00лв.
● Монтаж и/или демонтаж на ротор за дискова спирачка
3.00/2.00лв.
● Разплитане на капла
5.00лв.
● Частично центроване на капла
6.00лв.
● Наплитане и центровка на капла
15.00лв.
● Обезвъздушаване на хидравлична дискова спирачка
10.00лв.
● Монтаж на калници/багажник/дисаги
3.00лв.
 Монтаж на велокомпютър
5.00лв.
● Обиране на луфт на вилки с чашки на резба
3.00лв.
● Гресиране на лагери
5.00лв.
● Рязане на колче за седалка/кормило/стержен
3.00лв.
● Обща профилактика и преглед на велосипед
15.00лв.
● Цялостно стягане и центровка на велосипед (незакупен от магазина)20.00лв.
● Цялостно сглобяване на велосипед
25.00лв.
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Цялостно прехвърляне на части от един велосипед на друг
Цялостно разглобяване на велосипед
Почистване на маслена/въздушна вилка
Почистване на пружинна/еластомерна вилка
Смяна на масло на вилка
Настройка на вилка/заден амортисьор
Дребни монтажи/демонтажи

30.00лв.
15.00лв.
5.00лв.
15.00лв.
15.00лв.
3.00лв.
2.00лв.

●

Монтаж на бензинов двигател – кит:
- на велосипед, закупен от магазина
- на собствен велосипед (незакупен от магазина)

30.00лв
50.00лв

ЗАБЕЛЕЖКА: Всички цени са в български лева и не включват допълнителни или
непредвидени разходи за консумативи, труд и резервни части от страна на
магазина и сервиза. При възникването на такива, те се добавят към
предварително посочените цени.
Монтажът на закупени от магазина аксесоари на велосипед, закупен от магазина,
е безплатен.
http://moto-room.com/

