Cennik usług na 2019 rok
Orientacyjny cennik usług z wybranymi czynnościami warsztatowymi
brutto

Ogólny przegląd motocykla (sprawdzenie: płynów, hamulców, napędu, filtra powietrza, luzy
łożysk, regulacja linek, wymiana oleju z filtrem.

gaźnik 1 cyl. (czyszczenie, regulacja)
gaźniki R2 (czyszczenie, regulacja i synchronizacja)
gaźniki R4 (czyszczenie, regulacja i synchronizacja)
gaźniki V2 (czyszczenie, regulacja i synchronizacja)
gaźniki V4 (czyszczenie, regulacja i synchronizacja)
synchronizacja gaźników, wtrysków
regulacja zaworów 1 cyl. płytki
regulacja zaworów 1 cyl. śrubki
regulacja zaworów R2 cyl. płytki
regulacja zaworów R2 cyl. śrubki
regulacja zaworów R4 cyl. płytki
regulacja zaworów R4 cyl. śrubki
regulacja zaworów V2 cyl. płytki
regulacja zaworów V2 cyl. śrubki
regulacja zaworów V4 cyl. śrubki
demontaż i montaż silnika (remont) 2T
demontaż i montaż silnika (remont) 4T
smarowanie i regulacja naciągu łańcucha napędowego
mycie, smarowanie i regulacja naciągu łańcucha napędowego
wymiana łańcucha napędowego z zębatkami
wymiana klocków hamulcowych (1 tarcza)
diagnostyka komputerowa
wymiana łańcuszka rozrządu silniki 1 cyl.
wymiana łańcuszka rozrządu silniki 2 i więcej cyl.
wymiana łożysk główki ramy
wymiana oleju w amortyzatorach (kpl przód)
wymiana uszczelniaczy amortyzatorów przednich (2 lagi)
wymiana oleju i filtra w silniku (filtr zewnętrzny metalowy)
wymiana oleju i filtra w silniku (filtr wewnętrzny - wkład)
wymiana płynu hamulcowego z odpowietrzeniem, 1układ z płynem
wymiana płynu hamulcowego z odpowietrzeniem układu z płynem w
motocyklu marki BMW
wymiana płynu chłodzącego
wymiana tarcz sprzęgłowych
skuter 2T– naprawa cylindra z wymianą tłoka
skuter 2T- regulacje sprzęgła, wariatora
Przegląd przed zakupowy motocykla
transport motocykla, quada (teren miasta) po za miastem +2 zł/km
inne usługi w/g czasu pracy mechanika (rg)

210,00 zł
150,00 zł
250,00 zł
300,00 zł
300,00 zł
350,00 zł
150,00 zł
150,00 zł
120,00 zł
200,00 zł
180,00 zł
350,00 zł
300,00 zł
300,00 zł
200,00 zł
300,00 zł
od 300,00 zł
od 600,00 zł
50,00 zł
80,00 zł
180,00 zł
45,00 zł
130,00 zł
od 240,00 zł
od 350,00 zł
320,00 zł
130,00 zł
300,00 zł
60,00 zł
75,00 zł
75,00 zł
300,00 zł
od 60,00 zł
od 300,00 zł
od 300,00 zł
od 220,00 zł
od 240,00 zł
60,00 zł
150,00 zł

Cennik wymiany opon
brutto

Motocykle sportowe i turystyczne
Demontaż koła z motocykla
Montaż koła w motocyklu
Demontaż opony z felgi
Montaż opony na felgę
Wyważenie koła
Razem

15,00 zł
15,00 zł
15,00 zł
15,00 zł
15,00 zł
75,00 zł

Razem

20,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
100,00 zł

Razem

10,00 zł
10,00 zł
15,00 zł
15,00 zł
50,00 zł

Razem

25,00 zł
25,00 zł
15,00 zł
15,00 zł
80,00 zł

Choppery i cruiser
Demontaż koła z motocykla
Montaż koła w motocyklu
Demontaż opony z felgi
Montaż opony na felgę
Wyważenie koła
Skutery
Przód:
Demontaż koła ze skutera
Montaż koła w skuterze
Demontaż opony z felgi
Montaż opony na felgę
Tył:
Demontaż koła ze skutera
Montaż koła w skuterze
Demontaż opony z felgi
Montaż opony na felgę

