
CENIK USŁUG SERWISOWYCH RAPID MOTOCYKLE 

 

Nazwa Usługi  Cena Brutto 

Roboczogodzina 280 zł 

Mycie motocykla 100 zł 

Diagnostyka komputerowa (odczyt kodów i parametrów, kasowanie błędów) 250 zł 

Przegląd motocykla przed zakupem  400 zł 

Przegląd motocykla przed sezonem   500 zł 

 

Przegląd motocykla* 

KTM 

- po 1000 km ( 125 – 390 ccm3 ) 500 zł 

- po 7500 km ( 125 – 390 ccm3 )                700 zł 

- po 15000 km ( 125 – 390 ccm3 )                  800 zł 

- po 1000 km ( 690 ccm3 )                              600 zł 

- po 10000 km ( 690  ccm3 )                              800 zł 

- po 1000 km ( SUPERDUKE, ADV )                            700 zł 

- po 15000 km ( SUPERDUKE, ADV )                            800 zł 

- po 30000 km ( SUPERDUKE, ADV )                          1500 zł 

- po 1 h  (SX-F, EXC-F)                                                   600 zł 

- po 15 h  (SX-F, EXC-F)                                                   700 zł 

 

Freeride 250,300 

- 1h  600 zł 

- 15h  700 zł 

 

Wymiana płynu w układzie chłodzenia od 120 zł 

Wymiana oleju z filtrem                                                                                                                           od 100 zł 

Wymiana oleju w skrzyni przekładni głównej  100 zł 

Wymiana oleju w wale Kardana  100 zł 

Wymiana płynu hamulcowego ( jeden zacisk ) 60 zł 

Wymiana klocków hamulcowych w jednym zacisku  80 zł 



Serwis jednego zacisku hamulcowego ( rozłożenie, złożenie, czyszczenie, wymiana uszczelek ) 300 zł 

Wymiana zestawu napędowego  300 zł 

Wymiana zestawu napędowego z czyszczeniem silnika, felgi tył, wahacza 400 zł 

Wymiana łożyska w kole od 200 zł 

 

Wymiana opony z wyważaniem przedniego koła:                                                                                       60 

zł 

- demontaż + montaż koła                                                                                                                               60 zł 

Wymiana opony z musem, TUBLISS-em, wymiana musu przedniego koła / tylnego 200 zł 

 

 

Wymiana łożyska główki ramy  od 300 zł 

Wymiana uszczelniaczy oraz oleju w lagach przedniego zawieszenia  300 zł – 500 zł 

 

Wymiana filtra powietrza od 100 zł 

Serwis gąbkowego filtra powietrza ( czyszczenie, nawilżanie olejem ) 100 zł 

Smarowanie łańcucha 25 zł 

Serwis łańcucha ( mycie, smarowanie, regulacja naciągu) 200 zł 

Regulacja luzów zaworowych 

- Silnik 1-cylindrowy ( płytki )  od 300 zł 

- Silnik rzędowy 2-cylindrowy ( płytki ) od 600 zł 

- Silnik w układzie V 2-cylindrowy ( płytki ) od 800 zł 

- Silnik rzędowy 4-cylindrowy ( płytki ) od 800 zł 

 

Wymiana Łańcucha rozrządu 400 zł – 800 zł 

Wymiana tarcz sprzęgłowych  200 zł – 400 zł 

 

Układ wydechowy demontaż / montaż od 250 zł 

Tłumik montaż / demontaż  od 100 zł 

Prace nie wymienione w cenniku do ustalenia indywidulanie 

 

*Podane ceny przeglądów dotyczą wyłącznie kosztów robocizny, nie zawierają kosztów materiałów 
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