
Service
meny

Førstegangs- 
service
Vi tilbyr gratis justering av gir 
og bremser, samt sikkerhets-
sjekk innen to måneder etter 
kjøp av sykkel hos oss. 

Fylle luft

Fylle luft i dekk

Bytte av slange 
eller dekk
1 dekk: 150,- / 2 dekk: 250,-
Ved innvendig gir, pedal brems, 
eller nav motor: +50,- 
Løst hjul: 100,-

Retting av hjul

PRISER
Menypriser er på arbeid. Utover disse, 
standard timepris 450,-.  
Priser på deler vil variere etter 
hvilke deler som brukes.

VASK AV SYKKEL
Alle sykler kan med fordel være 
rengjorte ved levering. 
Sykkelvask tilkommer hvis 
nødvendig.

ELSYKKEL
Ta med deg nøkkel til batteriet, 
display, og lader. 

HENTING
Så fort din sykkel er klar for avhenting, 
tar vi kontakt med deg.  
P.g.a begrenset plass, ber vi deg om å 
hente din sykkel innen 1-3 virkedager.

Justering av 
gir og bremser

Vask og 
polering
Vask av sykkel: 150,-
Polering: 100,-

Vinterlagring
av sykkel
 
Vi lagrer sykkelen din tørt 
og trygt gjennom hele 
vinteren. 
Inkluderer ”Enkel Service” 
ved sesongstart. 

Sykkel: 800,-
Elsykkel: 1000,- 
Inkl. lading av batteri

Enkel service
Her fokuserer vi på dekk, brems og gir, og evt skifter ut de 
mest vanlige slitedeler. 
For sykler som brukes lite, anbefaler vi Enkel service en gang i året. 
For sykler som brukes oftere, kan Enkel service brukes innimellom 
årlig Fulservice.

• Justering av gir + evt skifter wirer
• Justering av bremser + evt skifter wirer/klosser
• Avfetting av kjede + smøring av kjede/tannhjul
• Sjekk og evt skifte av dekk/slange
• Fyller luft i dekk
• Sikkerhetssjekk

Full service
Vi går gjennom hele sykkelen og skifter ut deler som er utslitt. 
Vi anbefaler Full service en gang i året for de fleste sykler.
Trenger sykkelen din mye reparasjon? Spør etter pakkepriser for 
reparasjoner.

• Vi gjør alt som er inkludert i Enkel service
• Bytte av kjede
• Bytte av kassett
• Rengjøring og oppretting av bremseskiver
• Justering av slark i styrelager
• Justering av slark i nav 

TILLEGG
 
• Retting av hjul: +150,- 
• Lufte hydrauliske skivebremser (stk): +150,- 
• Bytte krank og/eller kranklager: +150,- 
• Bytte styrelager: +150,- 
• Overhale nav (stk): +150,- 
• Kontrollere elektrisk system: +150,- 
• Legge styreteip til racer: +150,- 

Konkuranseservice
Vi gjør sykkelen klar til den store dagen. 

• Vi gjør alt som er inkludert i Full service
• Oppgraderer wire/strømper til Shimano Optislick/PTFE (med Harrison’s Cablegasm™)
• Setter på ny styreteip (gjelder Racer)
• Vask og polering av sykkel
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