Poniżej zamieszczamy cennik najpopularniejszych usług serwisowych. W razie wątpliwości
lub w razie, gdyby interesująca Państwa usługa nie została wymieniona poniżej - prosimy o
kontakt osobisty lub telefoniczny.
CENIK USŁUG
SERWISOWYCH MOTO44
Nazwa usługi

Cena brutto

Roboczogodzina
Mycie motocykla
Diagnostyka komputerowa (odczyt kodów i parametrów, kasowanie błędów)
Transport pojazdu do serwisu:
- na terenie miasta Poznania
- poza granicami miasta Poznania (do 30 km)
Przegląd przedsezonowy
Ocena stanu technicznego motocykla np. przed zakupem
Przegląd motocykla:*
APRILIA oraz MV AGUSTA
- po 1000 km
- po 6000 km
- po 12000 km
- po 18000 km
- po 24000 km
Motocykle i skutery o poj. 125 ccm
- po 1000 km
- po 12000 km
- po 12000 km
- po 24000 km
- po 24000 km
TRIUMPH – w zależności od modelu
- po 800 km
- po 10000 km
- po 20000 km
- po 30000 km
- po 40000 km
- po 16000 km
- po 32000 km
- po 48000 km

172,00 zł
50 zł
123 zł
50 zł
100 zł
200 zł
200 zł

260 zł
350 zł
350 zł
500 zł
500 zł
250 zł
350 zł
od 450 zł
750 zł
od 500 zł
Od 163 zł
do 275 zł
Od 199 zł
do 299 zł
Od 560 zł
do 731 zł
Od 199 zł
do 299 zł
Od 627 zł
do 799 zł
Od 359 zł
do 516 zł
Od 576 zł
do 849 zł
Od 379 zł
do 516 zł

- po 64000 km
Wymiana płynu w układzie chłodzenia
Wymiana oleju z filtrem:
- bez demontażu osłon
- z demontażem osłon
Wymiana oleju w skrzyni przekładni głównej
Wymiana oleju w wale Kardana
Wymiana płynu hamulcowego (jeden zacisk)
Wymiana klocków hamulcowych w jednym zacisku
Serwis jednego zacisku hamulcowego (rozłożenie, złożenie, czyszczenie, wymiana
uszczelek)
Serwis pompy hamulcowej/sprzęgłowej (rozłożenie, złożenie, czyszczenie,
wymiana uszczelek)
Wymiana zestawu napędowego bez demontażu wahacza
Wymiana zestawu napędowego z demontażem wahacza
Wymiana łożyska w kole
Wymiana opony z wyważeniem przedniego koła:
Wymiana opony z wyważeniem tylnego koła:
Wymiana opony z musem, wymiana musu przedniego koła:
Wymiana opony z musem, wymiana musu tylnego koła:
Demontaż i montaż koła
Wymiana łożysk główki ramy
Wymiana uszczelniaczy oraz oleju w lagach przedniego zawieszenia
Wymiana oleju w amortyzatorach przedniego zawieszenia
Wymiana świecy zapłonowej
Wymiana filtra powietrza
Serwis gąbkowego filtra powietrza (czyszczenie, nawilżanie olejem)
Smarowanie linek
Smarowanie łańcucha
Serwis łańcucha (mycie, smarowanie, regulacja naciągu)
Serwis gaźników (czyszczenie, regulacja, synchronizacja):
- Silnik 1-cylindrowy
- Silnik rzędowy 2-cylindrowy
- Silnik w układzie V 2-cylindrowy
- Silnik rzędowy 4-cylindrowy
- Silnik w układzie V 4-cylindrowy
Synchronizacja gaźników:
- Silnik rzędowy 2-cylindrowy
- Silnik w układzie V 2-cylindrowy
- Silnik rzędowy 4-cylindrowy
- Silnik w układzie V 4-cylindrowy
Regulacja luzów zaworowych:
- Silnik 1-cylindrowy (śruby)
- Silnik 1-cylindrowy (płytki)

Od 609 zł
do 979 zł
80 zł
60 zł
80 zł
50 zł
50 zł
35 zł
35 zł
120 zł
100 zł
200 zł
350 zł
50-100 zł
40 zł
40 zł
70 zł
80
30 zł
150 zł
200 zł
130 zł
30 zł
70 zł
85,00 zł
30 zł
20 zł
70 zł
od 120 zł
od 170 zł
od 170 zł
od 220 zł
od 320 zł
od 120 zł
od 120 zł
od 170 zł
od 220 zł
od 120 zł
od 180 zł

- Silnik rzędowy 2-cylindrowy (śruby)
- Silnik rzędowy 2-cylindrowy (płytki)
- Silnik w układzie V 2-cylindrowy (śruby)
- Silnik w układzie V 2-cylindrowy (płytki)
- Silnik rzędowy 4-cylindrowy (śruby)
- Silnik rzędowy 4-cylindrowy (płytki)
- Silnik w układzie V 4-cylindrowy (śruby)
- Silnik w układzie V 4-cylindrowy (płytki)
Wymiana łańcucha rozrządu
Wymiana tarcz sprzęgłowych
Sprawdzenie ciśnienia sprężania w silniku (za 1 cylinder)
Układ wydechowy demontaż/montaż
Tłumik montaż/demontaż
Montaż alarmu

od 200 zł
od 250 zł
od 250 zł
od 350 zł
od 250 zł
od 350 zł
od 300 zł
od 350 zł
od 250 zł
od 200 zł
50 zł
200-400 zł
od 50 zł
300 zł

Prace nie wymienione w cenniku do ustalenia indywidualnego.
Wyceniając usługi przeglądów i innych napraw posługujemy się czasami
rekomendowanymi przez producentów.
* Podane ceny przeglądów dotyczą wyłącznie kosztów robocizny, nie zawierają kosztów
materiałów (części).

