Priser VCY´s Cykelservice 2021
Pga. pandemin utmanas vi båda av kraftiga
prishöjningar samt försenade leveranser. Vi är
en mindre service dock inte i någon grad
osedlig och ber om överseénde med ovanstående.
Vi reserverar oss för prisändringar +
förseningar. Till er kunder vars delar är
lång-restad hos leverantör rekommenderar vi
boka in en tid till hösten redan nu!
OBS!
Vid kraftig nedsmutsning som försvårar
mekanikers arbetet förbehåller vi oss rätten
att debitera 750kr för tvätt och avfettning.

Servicepaket Mer

●
●
●
●
●
●
●

Kontroll & justering av bromsar
Kontroll & justering av växlar
Kontroll av vevlager, styrlager
och nav. Justering vid behov.
Hjulen riktas vid behov + luftning
Efterdragning av alla skruvar
Smörjning av kedja
Säkerhetskontroll
950kr*
*kostnad för eventuella reservdelar och
tillbehör tillkommer.

Byte växelvajer
Fram /bak inkl material
Drivlina

550kr

Byte
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte

offert
400kr
450kr
400kr
350kr
offert

Body kassett
Kedja
kedja + drev/kassett/frikrans
kedjeskydd , standard
pedaler standard inkl delar
rulltrissor

Drivpaket/EL
SAMTLIGA DRIVPAKETSBYTEN
+ ELCYKLAR PÅ OFFERT

Prislistan avser endast arbete om inget annat
anges. Kostnad för delar tillkommer.

Hjul, Däck & Slang
Nedanstående priser inkl. delar & montering

Korg, Skärm & Barnstol

I alla byten tillkommer dock nedanstående
miljöavgifter:

Byte däck, slang, ekerskydd standarddäck
850kr/ däck
Byte endast slang/däck
325kr/st
Akut-punka
950kr/däck

Byte/ montering barnstol
Byte/montering korg
Byte Skärmpaket
Byte/Montering pakethållare

50kr/ cykel per servicetillfälle
75kr/ vid byte av däck & slang

Detta gäller vid fullbokad dagsplan medans
kunden väntar. Utförs inom en 30-45 min.

Våra servicepaket

Broms
Nedanstående priser inkl. delar & montering

Servicepaket Bas

●
●
●
●

350kr
450kr
650kr
650kr

Kontroll & luftning av däck
Smörjning av kedja
Vajer, broms, däck & växelkontroll
Säkerhetskontroll
550kr*
*kostnad för eventuella reservdelar och
tillbehör tillkommer.

Byte bromsvajer+höje
Byte V-broms inkl belägg/klossar
Byte bromshandtag
Byte hel broms / bromskit
Luftning av broms hydraulisk broms

Växel
Byte bak/fram-växel
Byte växelöra
Byte växelreglage

FÖR BOKNING/FRÅGOR:

400kr
500kr
250kr
750kr
offert

750kr
300kr
400kr

Sadel, Lås & Stöd
Montering av lås
Demontering av lås
OBS! uppvisande av ägarintyg krävs.
250 kr/500kr
Byte sadel standard inkl delar
Byte stöd

250kr
500kr

750kr
225kr

Styre, Synlighet & Pling
Byte + montering belysning
250kr
Byte handtag
200kr
Byte + montering batteribelysning
250kr
Byte styre
500-1000kr
Montering av ringklocka
75kr
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