CENNIK USŁUG SERWISOWYCH 2018
Prosimy o ustalanie terminów napraw i przeglądów z możliwie dużym
wyprzedzeniem. Można to zrobić pod numerem telefonu 730 050 300 lub
mailowo: serwis@ringroad.pl.
Pojazdy dostarczane na serwis powinny być czyste, w przeciwnym wypadku
będzie naliczana opłata za mycie pojazdu zgodnie z obowiązującym cennikiem.
Pojazdy powinny być odbierane w ciągu 5 dni roboczych od momentu
uzyskania informacji z serwisu o zakończeniu naprawy i możliwości odbioru. W
przypadku nie odebrania telefonu zastrzegamy sobie możliwość poinformowania
klienta poprzez wiadomość SMS. Każdy kolejny dzień zwłoki będzie skutkował
naliczeniem opłaty parkingowej w wysokości 30zł/doba.
Wszystkie ceny podane w cenniku są cenami BRUTTO.

CZYNNOŚCI
USŁUGI
Godzina pracy mechanika
Kosztorys naprawy powypadkowej
Przegląd przedsezonowy bez wymian płynów i regulacji
Oględziny pojazdu przed zakupem
Przegląd motocykla
Przegląd quada
Przegląd skutera wodnego 4 sów
Przegląd skutera wodnego 2 sów
Przegląd silnika zaburtowego do 30KM
Przegląd silnika zaburtowego pow. 30KM
Przegląd skutera śnieżnego
Mycie motocykla
Mycie quada
Mycie skutera

CENA
130 zł
10 zł za 1 pozycję
100 zł
od 200 zł
od 200 zł - 350 zł
od 350 - 500 zł
500 zł
350 zł
250zł
od 250 - 800 zł
od 350 - 550 zł
70 zł
90 zł
50 zł

SERWIS OPON
USŁUGI
Wymiana opony z dętką przedniego koła – dostarczenie samego koła
Wymiana opony z dętką przedniego koła – z demontażem koła z motocykla
Wymiana opony z dętką tylnego koła – dostarczenie samego koła
Wymiana opony z dętką tylnego koła – z demontażem koła z motocykla
Wymiana opony z wyważeniem przedniego koła – dostarczenie samego koła
Wymiana opony z wyważeniem przedniego koła – z demontażem koła z
motocykla
Wymiana opony z wyważeniem tylnego koła – dostarczenie samego koła

CENA
50 zł
80 zł
60 zł
100 – 120 zł
50 zł
70 zł
50 zł

Wymiana opony z wyważeniem tylnego koła – z demontażem koła z
80 – 100 zł
motocykla
Wymiana opony quadowej - demontaż kół z pojazdu
25 zł sztuka
Wymiana opony quadowej - dostarczenie samych kół
20 zł sztuka
Wyważenie koła
15 zł
Nie prowadzimy napraw przebitych opon i dętek. W przypadku opon starych, silnie
zużytych i terenowych nie bierzemy odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia
rantów na felgach czy obręczach.

DOPOSAŻENIE
USŁUGI
Montaż handbarów
Montaż tankpada
Montaż alarmu
Montaż automatycznej oliwiarki łańcucha scottoiler
Montaż crash-pad bezinwazyjnie
Montaż crash-pad inwazyjnie
Montaż uchwytu nawigacji, telefonu
Montaż stelaży kufrów bezinwazyjnie
Montaż stelaży kufrów inwazyjnie
Montaż dodatkowego oświetlenia
Montaż dźwigni hamulca, sprzęgła
Montaż gmoli
Montaż gniazda USB
Montaż gniazda zapalniczki
Montaż kufra ATV
Montaż manetek
Montaż podgrzewanych manetek
Montaż osłon aluminiowych podwozia ATV
Montaż pługa i płyty do ATV
Montaż szyby
Montaż wyciągarki
Montaż wyświetlacza biegów
Montaż zestawu homologacyjnego do ATV

CENA
100 zł
20 zł
350 - 550 zł
od 250 zł
80 zł
150 – 300 zł
30 – 100 zł
120 – 200 zł
150 - 250 zł
150 - 300 zł
20 zł
100 – 300 zł
100 – 200 zł
100 – 200 zł
50 - 100 zł
50 – 150 zł
100 – 250 zł
200 - 300 zł
150 - 300 zł
50 - 150 zł
od 250 zł
od 150 zł
350 zł

SERWIS ELEKTRYCZNY / ELEKTRONICZNY
USŁUGI

CENA

Pomiar ładowania akumulatora
Serwis akumulatora / uzupełnienie wody / ładowanie
Wymiana akumulatora
Przegląd instalacji elektrycznej, konserwacja
Ustawienie czujnika TPS
Wymiana świec zapłonowych 4-6
Wymiana świecy zapłonowej (1 cylinder)
Wymiana żarówki
Wymiana instalacji elektrycznej
Diagnostyka komputerowa (ustalenie usterki)
Diagnostyka komputerowa (usunięcie błędów)
Kontrola układu ładowania

30 zł
od 20 zł
od 30 zł
od 150 zł
od 100 zł
100 – 200 zł
30 – 60 zł
od 20 zł
130 zł za 1 roboczogodzinę
250 zł
150 zł
50 zł

SERWIS SILNIKA
USŁUGI
Regulacja luzów zaworowych – silnik 1-cylindrowy (płytki)
Regulacja luzów zaworowych – silnik 1-cylindrowy (śruby)
Regulacja luzów zaworowych – silnik rzędowy 2-cylindrowy (płytki)
Regulacja luzów zaworowych – silnik rzędowy 2-cylindrowy (śruby)
Regulacja luzów zaworowych – silnik rzędowy 4-cylindrowy (płytki)
Regulacja luzów zaworowych – silnik rzędowy 4-cylindrowy (śruby)
Regulacja luzów zaworowych – silnik w układzie V 2-cylindrowy (płytki)
Regulacja luzów zaworowych – silnik w układzie V 2-cylindrowy (śruby)
Regulacja luzów zaworowych – silnik w układzie V 4-cylindrowy (płytki)
Regulacja luzów zaworowych – silnik w układzie V 4-cylindrowy (śruby)
Regulacja luzu łańcucha napędowego i smarowanie
Regulacja luzu łożysk główki ramy
Regulacja zaworów ATV 1 cylinder
Regulacja zaworów ATV R2
Regulacja zaworów ATV V2
Pomiar ciśnienia sprężania (za 1 cylinder)
Wymiana łańcucha rozrządu

CENA
od 200 zł
od 150 zł
od 250 zł
od 200 zł
od 350 zł
od 250 zł
od 350 zł
od 250 zł
od 400 zł
od 350 zł
50 zł
100 zł
od 200 zł
od 250 zł
od 300 zł
50 zł
od 200 zł

SERWIS UKŁADU ZASILANIA
USŁUGI
Serwis gaźników (czyszczenie, regulacja, synchronizacja) silnik 1cylindrowy
Serwis gaźników (czyszczenie, regulacja, synchronizacja) silnik R2
Serwis gaźników (czyszczenie, regulacja, synchronizacja) silnik R4
Serwis gaźników (czyszczenie, regulacja, synchronizacja) silnik V2
Serwis gaźników (czyszczenie, regulacja, synchronizacja) silnik V4

CENA
od 150 zł
od 200 zł
od 250 zł
od 200 zł
od 320 zł

Serwis gąbkowego filtra powietrza (czyszczenie, nawilżanie olejem)
Czyszczenie i nasączenie filtra powietrza
Czyszczenie i nasączenie filtra powietrza K&N
Mycie i nasączenie filtra powietrza w skuterze
Czyszczenie układu paliwowego
Synchronizacja gaźników
Synchronizacja układu fi
Wymiana filtra paliwa
Wymiana filtra powietrza

50 zł
50 zł
80 zł
40 zł
200 zł
100 – 200 zł
150 – 250 zł
50 – 150 zł
30 – 150 zł

SERWIS HAMULCÓW
USŁUGI
Wymiana płynu hamulcowego
Wymiana klocków hamulcowych (cena za zacisk) – sama wymiana
Wymiana klocków hamulcowych (cena za zacisk) – z czyszczeniem,
smarowaniem i wymianą płynu
Wymiana klocków hamulcowych (cena za zacisk) – czyszczenie zacisku
Wymiana przewodów hamulcowych (np. na stalowe)
Wymiana szczęk hamulcowych
Wymiana linki hamulca
Serwis jednego zacisku hamulcowego (rozłożenie, złożenie, czyszczenie,
wymiana uszczelek)
Serwis pompy hamulcowej (rozłożenie, złożenie, czyszczenie, wymiana
uszczelek)

CENA
65 – 220 zł
35 zł
od 120 zł
80 zł
150 – 280 zł
60 – 100 zł
od 50 zł
od 120 zł
100 zł

SERWIS NADWOZIA I ZAWIESZEŃ
USŁUGI
Wymiana łożysk główki ramy
Wymiana tylnego wahacza
Wymiana łożysk w kole
Wymiana uszczelniaczy i oleju w przednim zawieszeniu (same lagi)
Wymiana uszczelniaczy i oleju w przednim zawieszeniu z motocyklem
Ustawienie zbieżności
Montaż / demontaż tłumika
Montaż / demontaż kompletnego układu wydechowego
Wymiana końcówek gałek kierowniczych ATV (1 szt.)
Smarowanie linek

CENA
150 – 300 zł
250 – 450 zł
80 – 150 zł
150 – 300 zł
250 - 400 zł
od 150 zł
od 80 zł
200 – 400 zł
60 zł
20 zł

od 50 zł
od 60 zł
od 50 zł
20 zł
20 zł
20 zł
20 zł

Wymiana linki gazu
Wymiana linki sprzęgła
Wymiana linki ssania
Regulacja linek gazu
Regulacja linki hamulca
Regulacja linki sprzęgła
Regulacja linki ssania

SERWIS PŁYNÓW
USŁUGI
Wymiana oleju silnikowego
Wymiana oleju z filtrem
Wymiana oleju w przekładni kardana
Wymiana oleju w skrzyni biegów
Wymiana oleju z filtrem – z demontażem osłon lub wydechu
Wymiana płynu sprzęgłowego (bez płynu)
Wymiana płynu w układzie chłodzenia ( bez płynu)

CENA
40 – 80 zł
60 – 100 zł
50 zł
50 zł
100 - 150 zł
40 zł
od 70 zł

SERWIS NAPĘDU
USŁUGI
Wymiana łańcucha
Wymiana kompletu napędowego z demontażem koła
Wymiana kompletu napędowego z demontażem wahacza
Regulacja i smarowanie łańcucha napędowego
Serwis łańcucha (mycie, smarowanie, regulacja naciągu)
Wymiana tarcz sprzęgłowych
Wymiana wału napędowego (1 szt.)
Sprawdzenie napędu (pasek, wariator i rolki, sprzęgło odśrodkowe)
Wymiana napędu (pasek, wariator i rolki, sprzęgło odśrodkowe)
Wymiana paska przekładniowego (napędowego) ATV
Wymiana półosi quad (1 szt.)
Wymiana przegubu quad (1 szt.)
Wymiana osłony przegubu (1 szt.)
Wymiana łożyska koła quad (1 szt.)
Smarowanie łańcucha

CENA
od 50 zł
od 150 zł
350 zł
40 zł
80 zł
180 – 300 zł
od 250 zł
od 150 zł
150 – 200 zł
150 – 250 zł
od 150 zł
150 zł
150 zł
100 zł
20 zł

