
 
 
 
 
 
 

Liten service    400 kr. 
Säkerhetskontroll 

Justering av växlar och bromsar 

Justering av kedjespänning och smörjning av kedja. 

Förslag på vidare åtgärder. 

Stor service    800 kr. 
Kostnadsfri vid ett tillfälle inom ett år på cyklar köpta hos Biketown   

Liten service, samt följande: 

Kontroll och justering av styr-, vev- och hjullager. 

Riktning av hjul 

Kostnad för slitagedelar/komponenter samt arbetskostnad debiteras enligt prislista.  

Guldservice    1200 kr. 
Stor service, samt följande: 

Tvätt 

Byte av bromsklossar/belägg vid behov. 

Uppdatering av mjukvara på elväxlar/elcykel 

 

3-månadersservice Crescent & Monark elcykel  400 kr. 
Kostnadsfri om cykeln köpts hos Biketown 

Säkerhetskontroll 

Kontroll och justering av växlar, bromsar, lager, hjul, elsystem. 

1-årsservice Crescent & Monark elcykel  1000 kr. 
Säkerhetskontroll 

Kontroll och justering av växlar, bromsar, lager, hjul, elsystem. 

Kontroll/infettning av navmotor/planetväxelhjul 

Felsökning/uppdatering av mjukvara 

Prislista 

Materialkostnad tillkommer om annat ej anges. 

Drivlina 

Växeljustering, inkl. riktning av växelöra vid behov.  300 kr. 

Byte av kedja, inkl. växeljustering   400 kr. 

Byte av kedja & kassett/bakdrev   600 kr. 

Byte av klingor/framdrev    400 kr. 

Byte av vevlager/vevparti    600 kr. 

Byte av drivpaket (kedja, kassett, rulltrissor, klingor)  800 kr. 

Byte av växelvajer & hölje inkl. justering av växel  400 kr.   

Service av växelnav, Shimano Nexus & Alfine  800 kr. 

Uppdatering av mjukvara/felsökning elväxlar  250 kr. 

 



 
 
 
 
 

Bromsar 

Pris per broms. 
Bromsjustering    200 kr. 

Byte av bromsklossar/belägg, inkl. justering av broms  400 kr. 

Byte av bromsvajer & hölje, inkl. justering av broms.  400 kr. 

Luftning av hydraulisk broms, inkl. byte av belägg och justering 400 kr. 

Byte av hydraulisk skivbroms, inkl. luftning   600 kr. 

Däck & hjul 

Pris per hjul. 
Punktering/däckbyte    200 kr. 

Punktering/däckbyte, elcykel med navmotor  300 kr. 

Montering av tubelessdäck, inkl. tätningsvätska.  400 kr. 

Riktning av hjul    350 kr. 

Ekerbyte inkl. riktning, på cykel   500 kr. 

Ekerbyte inkl. riktning, löst hjul   400 kr. 

Hjulbygge, inkl. uträkning av ekerlängd samt efterjustering 1000 kr. 

Navservice, rengöring & smörjning samt justering/byte av lager. 400 kr. 

Limning av tubdäck    400 kr. 

Montering och utbyte 

Montering av cykel, ej köpt på Biketown   1000 kr. 

Byte av styrlager    600 kr. 

Byte av styre/styrstam    200 kr.  

Byte av styrlinda    400 kr. 

Byte av länkagelager/bussningar i ram   400 kr/punkt  

Montering av droppper-post med intern dragning  600 kr. 

Montering av fast korg eller pakethållare   300 kr. 

Montering av fasta stänkskärmar   400 kr. 

Montering av lås    150 kr.  

Elcykel 
Uppdatering av mjukvara    250 kr. 

Felsökning, minsta debitering 0,5h   800 kr/h  

Service av navmotor    800 kr. 

  

Dämpare och gaffel 

Inklusive olja och fett, exklusive servicekit 

Liten service av bakdämpare/framgaffel. Luftburk/ytterben 800 kr. 

Stor service av bakdämpare/framgaffel. Liten service+dämparkrets 800 kr. 
Service av dropperpost.   Pris från: 700 kr. 
Helservice av framgaffel     Pris från:  1500 kr. 
 
 

 



 
 
 
 
 
Dämpare & framgaffel med Specialized Brain Se separat prislista 

Cannondale Lefty, 2.0 och Ocho  Se separat prislista 

 

Övrigt 

Tvätt, avspolning    200 kr. 

Tvätt, grovrengöring av drivlina & schamponering av ram/hjul. 435 kr. 

Försäkringsvärdering, avdragsgill vid köp av ny cykel.  550 kr. 

Felsökning och löpande arbete, minsta debitering 0,5h  800 kr/h 

 

1 st miljö- & materialavgift á 50 kr debiteras per cykel vid verkstadsärenden. 

Vi förbehåller oss att ta ut en obligatorisk avgift för tvätt om cykeln är för smutsig för att vi ska kunna 

genomföra ett arbete med god kvalité.  


