Priserne på dette servicepapir er kun gældende indtil et nyere er tilgængeligt via vores bookingportal. Husk at booke tid via bookingportalen.

Fulde navn:

Mobil nr.:

Vi vil sætte meget pris på det, hvis du vil bruge blokbogstaver og skrive tydeligt

꙱ FIX DET HELE, HVIS UNDER: ______________KR.
(Dette er udover nedenstående ordrer. Beløb bruges kun hvis nødv.)

SERVICE

LYGTER

꙱ Alm. Service

GRATIS

(Justering, efterspænding og smøring, +100 kr. for ladcykler)

꙱ Lapning, For/bag:____________

GRATIS

(Vi skifter slangen hvis hullet ikke kan lappes.)

꙱ Reelight SL100 Magnetlygter, inkl. mont.

350 KR.

(Blinker IKKE efter man er stoppet)

꙱ Reelight SL120 Magnetlygter, inkl. mont.

500 KR.

(Blinker 10-20 sek. efter man er stoppet)

꙱ Slangeskift, For/bag:___________

GRATIS

꙱ Niteline 11 lygtesæt

80 KR.

(Små billige lygter, perfekt som reserve eller hvis du har glemt lygter)

GEAR, KÆDE & TANDHJUL

BREMSER & HÅNDTAG

꙱ Reparation af gear

0-450 KR.

(Vi ringer hvis det overstiger 450 kr.)

꙱ Bremseklodssæt, For/bag:_____

230-300 KR.

(Normalt 230kr, +70 kr for skivebremser, per ende)

꙱ Kæde evt samt tandhjul/kassetteskift

450+ KR.

(450 kr. for skift af kæde og tandhjul på alm. indv. gear.)

꙱ Rens af kæde og tandhjul

꙱ Reparation af bremser

0-450 KR.

(Vi ringer hvis det overstiger 450 kr.)

135 KR.

(Fjernelse af skidt med stålbørste og tør klud)

꙱ Skift af håndtag

120-200 KR.

(120 kr. for almindelige, 200 kr. for Ergonomiske håndtag)

DÆK, SLANGER & HJUL

DIVERSE

꙱ Skift af dæk+slange på forhjul

360 KR.

(anti-puncture dæk, standard 3mm beskyttelse)

꙱ Skift af skærmsæt

450 KR.

(50% pris hvis kun én skærm)

꙱ Skift af dæk+slange på baghjul

460 KR.

(anti-puncture dæk, standard 3mm beskyttelse)

꙱ Kurv foran eller bagpå, inkl. montering

270-600 KR.

(HUSK at give besked på forhånd , så vi tager den rette kurv med)

꙱ Aftalt specialdæk, For/bag:__________

+125 KR.

(Ekstra-Pris per dæk, email os for muligheder, bestil på forhånd)

꙱ Skift af eger og opretning af hjul

200-250 KR.

(Vi skifter maks fem eger, ellers er det typisk nyt hjul)

꙱ Montering af bestilt eller vedlagt udstyr
(Ved montering af eget udstyr, er prisen afhængigt af arbejdstiden)

꙱ Lovkrævede småting

0-150 KR:

(Reflekser, ringeklokke, batterier i lygter)

KRANK & PEDALER & STØTTEBEN
꙱ Skift af krankbox
꙱ Skift af standard pedaler
꙱ Skift af støttefod

꙱ MIN KOMMENTAR STÅR PÅ BAGSIDEN

750-999 KR.
250 KR.
250-350 KR.

(Pris afhængigt af typen)

underskrift & dato:

____________________________________________________________

UDFYLDES AF MEKANIKEREN:
꙱
꙱
꙱
꙱

UDFØRT ARBEJDE:

HAR IKKE RINGET TIL KUNDEN
HAR FORSØGT AT RINGE KL:_____________
HAR TALT MED KUNDEN, SE KOMMENTAR
RABAT AFTALT / RABATKUPON BRUGT:_________ %
ARBEJDSPLADS: Energistyrelsen
ORDNING: SUPERCYKELVEN

SUPPORT, SPØRGSMÅL OG RÅD? SKRIV TIL INFO@CYKELVEN.DK

