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Tabela de preços

Lefty & Headshok Service Center
OCHO,

OLIVER,

OLAF,

2.0

MANUTENÇÃO

MANUTENÇÃO

LEFTY

CSCSM005010

100H
P.V.P. 121,00€

Inspecção e teste do cartucho
hidraulico; Inspecção da precarga do
telescópico, desmontagem e limpeza;
Substituição dos vedantes do ar e
lubrificação com massa; Reconstrução do telescópico, lubrificação com
massa e reset manual dos rolamentos.
Teste de funcionalidades e
de perda de ar.
Inclui: Vedantes do ar, lubrificação do
telescópico e mão de Obra.

e

SUPERMAX

CSCSM105001

200H
P.V.P. 242,00€

Inspecção e teste do cartucho
hidraulico; Inspecção da precarga do
telescópico, desmontagem e limpeza
do mesmo; Desmontagem e limpeza
do cartucho hidraulico, substituição
dos vedantes, do óleo e purgamento
do cartucho; Substituição dos
vedantes do ar e lubrificação com
massa; Substituição do casquilho e
retentor; Reconstrução completa do
telescópico com substituição dos
rolamentos de agulha e pistas,
lubrificação com massa e reset
manual dos rolamentos. Teste das
funcionalidades e de perda de ar.
Inclui: Vedantes do ar e hidráulicos, retentor,
casquilho, pistas interiores e exteriores,
rolamentos de agulha e mão de obra.

Informações importantes
- Os preços indicados incluem IVA à taxa em vigor, estando estes sujeitos a alterações sem aviso prévio.
Não estão incluídas as despesas de envio;
- Os preços que constam nesta tabela são meramente indicativos. Dado a complexidade de alguns
serviços, das peças e tecnologia dos produtos Lefty & Headshok, os preços podem variar;
- Os preços referem-se apenas aos serviços descritos, todas as alterações e/ou substituição de peças que
não constem na lista serão adicionalmente cobradas;
- Apenas constam na lista os serviços mais comuns, pelo que solicitamos que contacte a BICIMAX para
mais informações e preços de outros serviços;
- Os valores dos serviços apresentados nesta tabela, são referentes ao trabalho executado sobre o produto
e não inclui outros trabalhos associados a este, como a montagem, desmontagem e/ou ajustes do mesmo
na bicicleta.
- Em todos os serviços são utilizados peças originais e óleos/lubrificantes recomendados CANNONDALE.
- Dada a natureza do nosso Service Center, pode haver variações dependendo da disponibilidade de peças,
falta de informação, etc., pelo que o cliente será prontamente informado através do nosso site e e-mail.

+351 244 772 705
leftyservice@bicimax.com

