
Prisliste Birk Sport sykkelverksted
STANDARD SYKKELSERVICE KR 890,-  GOLD SYKKELSERVICE KR 1690,- PLATINUM SYKKELSERVICE KR 2990,-

Enkel servicepakke som dekker grunnleggende behov Avansert servicepakke for større jobber Avansert servicepakke for ekstra krevende jobber
Sikkerhetssjekk
Girjustering uten wirebytte
Bremsejustering, sjekk/skift av bremseklosser
Smøring av kjede og luft i dekk
Kontroll av skruer/bolter

Sikkerhetssjekk, kontroll og etterstramming av 
bolter/skruer
Girjustering,  og ved behov skift av girstrømpe/-
wire
Bremsejustering, ved behov skifte av 
bremseklosser/vaiere/strømpe
Sjekk/skift av dekk/slange inkludert piggdekk
Smøring av kjede og drivverk ( forbehold om ren 
sykkel )
Sjekk evt. skift av kranklager eller styrelager
Sjekk evt. skift av drivverk som kassett, kjede, 
krankdrev
Enkel hjulretting

Sikkerhetssjekk, kontroll og etterstramming av bolter/skruer
Girjustering,  og ved behov skift av girstrømpe/-wire
Bremsejustering, ved behov skifte av 
bremseklosser/vaiere/strømpe
Sjekk/skift av dekk/slange inkludert piggdekk
Smøring av kjede og drivverk ( forbehold om ren sykkel )
Sjekk evt. skift av kranklager eller styrelager
Sjekk evt. skift av drivverk som kassett, kjede, krankdrev
Enkel hjulretting

Pris
Bytte av gummi bremseklosser. Change brakepads v-brake 350kr                                                                                                           
Bytte av skivebremsklosser Change brakepads discbrake 350kr                                                                                                           
Lufte hydraulisk brems x1 Bleed brake x 1 450kr                                                                                                           
lufte hydraulisk brems x2 Bleed brake x 2 800kr                                                                                                           

Pris
Bytte av utenpåliggende girvaier/strømpe x1 Change external wire/housing x 1 350kr                                                                                                           
Bytte av utenpåliggende girvaier/strømpe x2 Change external wire/housing x 2 600kr                                                                                                           
Bytte girvaier/strømpe x1 (innvendig kabelføring) Change internal wire/housing x 1 600kr                                                                                                           
Bytte girvaier/strømpe x2 (innvendig kabelføring) Change internal wire/housing x 2 1 200kr                                                                                                       

Pris
Montere slangeløst x 1 Tubeless setup x 1 350kr                                                                                                           
Omlegging av dekk på sykler med hurtigkobling på hjul x 1 Change tire with quickrelease x 1 350kr                                                                                                           
Omlegging av dekk på sykler med hurtigkobling på hjul x 2 Change tire with quickrelease x 2 500kr                                                                                                           
Omlegging av dekk med boltfestet hjul eller navgir x 1 Change tire with bolt and hubgear x 1 450kr                                                                                                           
Omlegging av dekk med boltfestet hjul eller navgir x 2 Change tire with bolt and hubgear x 2 800kr                                                                                                           
Punktering på hjul festet ned mutter (elsykler og navgir) Change tube on bike with bolt and hubgear x 1 500kr                                                                                                           
Punktering på hjul med hurtigkobling Puncture on bike with quickrelease 350kr                                                                                                           
Lime dekk x 1 nytt hjul Glue tire x 1 new wheel 450kr                                                                                                           
Lime dekk x 1 brukt hjul Glue tire x 1 used wheel 700kr                                                                                                           
Enkel hjulretting Quick wheel tuning 400kr                                                                                                           
Avansert hjulretting, bytte eiker (max 2 eiker) Advanced wheel tuning, change spokes (max 2 eiker) 650kr                                                                                                           

Pris
Girjustering uten vaierbytte Gear adjustment without changing wire 350kr                                                                                                           
Enkel sykkelvask (ramme og hjul) Simple bikecleaning (ramme og hjul) 350kr                                                                                                           
Detaljert  sykkelvask Detailed bikecleaning 600kr                                                                                                           
Skifte girøre / drop-out med justering av gir Change drop-out with gear adjustment 550kr                                                                                                           
Bygge sykkel som er 75% ferdig i eske Build bike which is 75% finished in box 850kr                                                                                                           
Bygge komplett sykkel fra scratch (bare deler) Build bike from scratch (only seperate parts) kr                                                                                    1500 - 3500
Justere bremser x 1 Adjust brakes x 1 350kr                                                                                                           

Pris
EL-sykkel software oppdatering E-bike software update 450kr                                                                                                           
Installere integrerte lys på el-sykkel Install integrated e-bike lights 990kr                                                                                                           

Pris
Enkel demperservice (uten nye pakninger) Simple forkservice (without new seals) 1 090kr                                                                                                       
Enkel bakdemperservice (uten nye pakninger) Simple shockservice (without new seals) 1 090kr                                                                                                       
Full gaffeldemperservice, demontering. Full forkservice with new seals 1 790kr                                                                                                       

Pris
Bytte kranklager Change bottombracket 450kr                                                                                                           
Bytte styrelager Change headset 450kr                                                                                                           
Bytte rammelager Change bearings in frame kr                                                                                    1500 - 3500
Bytte hjullager maskinlager forhjul x 1 Change machine bearing frontwheel x 1 450kr                                                                                                           
Bytte hjullager maskinlager bakhjul x 1 Change machine bearing rearwheel x 1 700kr                                                                                                           

Pris
Skifte Kassett Change cassette 350kr                                                                                                           
Skifte kjede Change chain 400kr                                                                                                           
Skifte krankdrev Change chainrings 350kr                                                                                                           
Skifte rollerboys Change rollerboys 350kr                                                                                                           
Skifte komplett drivverk Change complete drivetrain 950kr                                                                                                           

Pris
Takstering Damage evaluation 990kr                                                                                                           
Montere skjermer quikfit plastic Assemble/innstall mudguards 350kr                                                                                                           
Montere heldekkende skjermer Assemble/install full mudguards 500kr                                                                                                           
Reverb Service ferdig demontert fra sykkel reverb service already diassembled from bike 1 490kr                                                                                                       
Reverb Service med setepinne montert på sykkel reverb service already assembled on bike 1 990kr                                                                                                       
Sikkerhetssjekk security check 350kr                                                                                                           
Ekspress håndtering, ferdig ila 24 timer Express handling, finish within 24 hours 300kr                                                                                                           
Ultraekspress håndtering, start å reparer innen 15 min Ultra express handling, start on bike within 15 min 500kr                                                                                                           
Bytte styretape Change bartape 450kr                                                                                                           
verkstedmateriell alle servicer over 400 Material all services above 400 59kr                                                                                                             

Demperservice / forkservice

Lagere / bearings

Drivverk / drivetrain

Annet / Others

Bremser/Brakes

Vaier & strømper / Wire & Housing

Slanger, dekk & Hjul / Tubes, tires & wheels

Justeringer & wash / adjustments & wash

EL-sykkel / E-bike
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