Szervizáraink
Brin-Garázs
8264-Szigliget, Külsőhegyi út 64.
Telefonszám: 20/ 275-75-54
egogyu68@gmail.com
Felsorolt díjtételek a felhasznált, beépített alkatrészek árát nem tartalmazzák
A feltüntetett árak forintban értendők, és az áfát tartalmazzák
Kerék / gumi szerelés
Árak
Első agy generál
2500
Hátsó agy generál /kontrás
4000
Hátsó agy generál /racsnis
3500
Agyváltó generál 3s /7-8s
5500-8500
Köpeny / tömlő csere
2000
Köpeny / tömő csere /holland, egyéb speciális kerékpáron/
2800-3500
Csapágybeállítás
1200
Centrírozás
3000
Fűzés + centrírozás
8000
Kazettatest belső tisztítás zsírzás
3000
Fogaskerék /szabadonfutó / csere
1800
Fogaskerék / szabadonfutó / javítás
3000
Fogaskoszorú / menetes kazettás / csere
1200
Hajtás / váltó szerelés
Váltóállítás / db
Váltóbowden + ház csere beállítással
Váltócsere +állítás / db
Váltókar javítás / db
Váltókar csere, állítással /országuti
Váltópapucs egyengetés /csere
Láncmosás
Láncolajozás
lánccsere
Hajtókar ék csere
Hajtókar perselyezés
Hajtómű fel illetve lehúzása
Középcsapágy javítás / csere
Középcsapágy menet javítás, metszés
Kazettatest javítás
Pedál csere

Árak
1500
2000
2500
2000-3000
2500-7000
2800
2500
500
1500
1500
3000
2000
3500
4000
3500
1200

Kormány / fék / villa / teleszkóp szerelés
Kormánycsere
Kormánycsapágy zsírzás
Kormánycsapágy csere
Kormánycsapágy behúzása állítással
Markolat csere
Bandázs feltekerés
Féktest és fékkar csere /canti, V-fék
Féktest és fékkar csere /tárcsa
Fékállítás. Patkó - Cant i- V.fék / db
Fékbowden +ház csere, állítással
Fékbowden csere, állítással
Fékváltókar csere beállítással
Féktárcsa egyengetés
Fék felszerelés /mechanikus tárcsa/
Tárcsafék légtelenítés, olajfeltöltés a megfelelő olajjal
Tárcsafék állítás / db
Stucni csere
Villacsere
Villacsere méretre igazítással
Teleszkóp szervizelés
Egyéb szervizdíjak
Új kerékpár beüzemelés ( nálunk vásárolt kerékpár beüzemelése díjtalan)
Kerékpár átépítés
Sárvédő felszerelés
Csomagtartó kosár felszerelés
Elemes lámpa felszerelés
Dinamós lámpa felszerelés javítás
Km óra felszerelés
Nyereg csere
Kerékpár szétszedés és festésre előkészítés
Kerékpár összeszerelés darabokból /kerék építés nélkül/
Kerékpár tisztítás és mosás

Árak
2000
2500
3000
2500
800
2000
2500
3000
1500
1800
1500
2800
1500
2500
5000
2100
1500
3500
3500
8000-tól
Árak
8000
12000
2000
2500
800
2600
1200
800
4000
12 000
3000

Szervizcsomag ajánlat
Átvizsgálás
Amennyiben munkavégzés nem történik
/árajánlat
Alapszerviz
teljes átvizsgálás, Fék és váltórendszer beállítás
Kisgenerál /
kontrás
Kisgenerál /váltós Első és hátsóagy, hajtómű, kormánycsapágy beállítás elsőhátsó fék és váltó beállítás teljes átvizsgálás, szükség esetén
centrírozás
Nagygenerál /
kontrás
Nagygenerál
A kerékpár teljes szétszerelése, alkatrészek tisztítása, zsírzás,
/váltós
összeszerelés, fék és váltórendszer beállítás, centrírozás.
(teleszkóp javítás külön)
Óradíj
A listában nem szereplő egyéb javítási költség

ingyenes
4000
5000
9000
9000
16000
10000/óra

A kerékpárt lehetőleg tiszta állapotban kérjük leadni, mivel a javítás csak műszaki tisztítást
tartalmaz,
ellenkező esetben javításkor 3000Ft mosási díjat számítunk fel.

