
Via Cykler Prisliste feb 2023
Alle priser er inkl moms, arbejdsløn og reservedele.
Der tages forbehold for fejl og prisreguleringer.

Mountainbike
Kørsel 150 kr.              
Service eftersyn 300 kr.              
Ny slange på forhjul 210 kr.              
Ny slange på baghjul 210 kr.              
Tubeless opsætning ink ventiler, væske og fælgbånd (pr hjul) 575 kr.              
Nye bremseklodser på alm bremse (pr bremse) 250 kr.              
Nye bremseklodser på skivebremse (pr bremse) 350 kr.              
Udluftning af skivebremse (pr bremse) 370 kr.              
X antal eger udskiftet ink opretning af hjul (pr hjul) 300 kr.              
(priser kan variere da eger kommer i mange forskellige prisklasser Ring for pris
Alle eger udskiftet ink opretning af hjul Ring for pris
(priser kan variere da eger kommer i mange forskellige prisklasser Ring for pris
Ny gearwire ink justering af gear (pr gearskifter) 230 kr.              
Nyt komplet gearkabel ink justering af gear (pr gearskifter) 470 kr.              
(+200 for indvendig kabelføring) 200 kr.              
Opdatering af elektronisk gearsystem 300 kr.              
Ny bremsewire (pr bremse) 230 kr.              
Nyt komplet bremsekabel  (pr bremse) 470 kr.              
(+200.  for indvendig kabelføring) 200 kr.              
Ny krankboks 900 kr.              
(priser kan variere da krankbokse kommer i mange forskellige prisklasser) Ring for pris
Ny kæde + kassette 1.500 kr.          
(priser kan variere da kæde og kassette kommer i mange forskellige prisklasser) Ring for pris
Nye tandhjul/klinger foran 900 kr.              
(Priser kan variere da tandhjul/klinger kommer i mange forskellige prisklasser) Ring for pris
Nyt styrfittings (kuglelejer til styret) 900 kr.              
Lille forgaffel service 700 kr.              
(yderben afmonteret, gaffelben vaskes og renses. Nyt fedt, olie og parkninger/o ringe 
de på krævet steder)
Stort forgaffel service 1.400 kr.          

(yderben afmonteret, gaffelben vaskes og renses. Dæmper og luftenhed afmonteres, 
vaskes og renses. Nyt fedt, olie og parkninger/o ringe de påkrævet steder)
Lille bagdæmper service 700 kr.              
(lufthus afmonteres, dæmper vaskes og renses. Nyt fedt, olie og parkninger/o ringe 
de påkrævet steder)
Stort bagdæmper service 1.200 kr.          
(lufthus afmonteres, dæmper adskilles vaskes og renses. Nyt fedt, olie og parkinger/o 
ringe de påkrævet steder)
Dropperpost service 900 kr.              
(dropperpost adskilles vaskes og renses. Nyt fedt, olie og parkninger/o ringe de 
påkrævet steder)
Service af kuglelejer(pr kugleleje) 200 kr.              



(Der sidder typisk 2 lejer i forhjulet, 4 i baghjulet, 1 i hver pulleyhjul og 2 i 
krankboksen)


	Mountainbike

