
Alm. service    320 KR.
(Justering, efterspænding og smøring, +100 kr. for ladcykler)

Lapning, For/bag:____________   80 KR.
(Vi skifter slangen hvis hullet ikke kan lappes.)

Slangeskift, For/bag:___________  175 KR.

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

Reelight SL100 Magnetlygter, inkl. mont.  350 KR.
(Blinker IKKE efter man er stoppet, +25kr per extended beslag til 
rullebremser, +50kr. per ekstra smal magnet)

Reelight SL120 Magnetlygter, inkl. mont.  500 KR.
(Blinker efter man er stoppet, +25kr per extended beslag til 
rullebremser, +50kr. per ekstra smal magnet)

Lovpakke    50-150 KR.
(Refl ekser, ringeklokke, tjek af lygter) 

SERVICE...................................................... LYGTER & LOVPAKKE..................................

Standard bremseklodssæt, For/bag:_____ 250 KR.
Bremseklodser til skivebremser  +80 KR.
Reparation af bremser
(Vi ringer hvis det overstiger 550 kr.)

Skift af krankbox    999 KR.
(Prisen afhænger af hvor godt den gamle sidder fast.)

Skift af standard pedaler    275 KR.

Skift af dæk+slange på forhjul  385 KR.
(anti-puncture dæk, standard 3mm beskyttelse)

Skift af dæk+slange på baghjul  485 KR.
(anti-puncture dæk, standard 3mm beskyttelse)

Ekstra gode dæk, For/bag:__________ +125 KR.
(Pris per dæk, email for muligheder, bestil på forhånd)

Skift af eger og opretning af hjul  230-280 KR. 
(Vi skifter maks fem eger.)

Reparation af gear
(Vi ringer hvis det overstiger 550 kr.)

Kæde samt tandhjul/kassetteskift  480+ KR.
(460 kr. for skift af kæde og tandhjul på alm. indv. gear.)

Rens af kæde og tandhjul  145 KR.
(Fjernelse af skidt med stålbørste og tør klud)

BREMSER....................................................

KRANK & PEDALER.....................................

DÆK, SLANGER & HJUL.............................

GEAR, KÆDE & TANDHJUL........................

NOTER TIL MEKANIKEREN

Underskrift:         Dato:

UDFYLDES AF MEKANIKEREN

HAR IKKE RINGET TIL KUNDEN 

HAR FORSØGT AT RINGE TIL KUNDEN KL.: ___________

HAR TALT MED KUNDEN - SE KOMMENTARFELT

REP 1:___________________________________  PRIS:__________

REP 2:___________________________________  PRIS:__________

REP 3:___________________________________  PRIS:__________

REP 4:___________________________________  PRIS:__________

REP 5:___________________________________  PRIS:__________

ARBEJDSPLADS: Castellum Havneholmen  

DIVERSE......................................................
Skift af skærmsæt   500 KR.
Skift af støttefod    280-380 KR.
(Prisen afhænger af hvor godt den gamle sidder fast.)

Montering af bestilt eller vedlagt udstyr
(Prisen afhænger af arbejdstiden.)

10% Rabat (Hanger)

Fulde navn:

Mobil nr.:

Jeg er supercykelven

Låsenr.:

(Vi vil gerne kunne 
komme i kontakt med 
dig, hvis vi har spørgs-
mål om yderligere 
reparationer.)    

FÅ RABAT Med supercykelven abonnementet (Kr. 699) får du frit 
brug af serviceeftersyn (justeringer etc), lapning og slangeskift i 12 måned-
er. Og det inkluderer alle cykler i husstanden! Tilmeld mig
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