
KULJETUKSET

Kuljetuspalvelu 10 km:n saakka 35,00 € 

Yli 10 km, kilometrihinta 1,50 €/km

ASENNUKSET

Side by side jääkaapin asennus 85,00 € 
(Hinta sisältää kuljetuksen max. 10 km asti ja apumiehen) 

Jääkaapin kätisyyden vaihto 35,00 €

Pyykinpesukoneen asennus 
entiseen paikkaan 35,00 €

Vanhan koneen poiskuljetus 10,00 € 

TV:n tai digiboksin asennus 10,00 € 

Grillin kasauspalvelu 35,00 € 

Pienkoneen käyttökuntoon laitto 10,00 € 

Ajoleikkurin käyttökuntoon laitto 20,00 € 

Kuntolaitteen kokoaminen 35,00 € 

Laatikkopyörän kokoaminen 10,00 €

TALVIURHEILUVÄLINEIDEN 
HUOLLOT

Luistelusuksien peruskunnostus 20,00 € 

Perinteisen suksien 
peruskunnostus 22,00 € 

Voiteiden / pitoteippien poisto 12,00 € 

Suksisiteiden vaihto 5,00 € 

Uusien laskettelusuksien 
pohjustus ja luistovoitelu käsin 30,00 €

Vanhojen laskettelusuksien 
perushuolto 
(sis. voitelun ja kanttien teroituksen)  35,00 €

Laskettelusuksien siteiden 
kiinnitys  20,00 €

Uuden lumilaudan voitelu  30,00 €

Vanhan lumilaudan voitelu 
ja kanttien teroitus  40,00 €

Luistinten teroitus 8,00 € 

Luistinten terien muotoilu 
ja teroitus 18,00 €

Retkiluistinten teroitus  10,00 €
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TÄYSHUOLTO 
1-vaihteinen 100,00 €

3-8 napavaihteinen 125,00 €

Maasto-, maantie- ja 
hybridipyörät 150,00 € 
Kattava täyshuolto sisältää seuraavat toimenpiteet: 
Pyörän toimintojen tarkastus, keskiön, ohjainlaakeriston 
ja pyörän napojen purkaminen ja puhdistaminen, 
vaihteiston puhdistus ja vaijereiden voitelu, vanteiden 
suoruuden tarkastus, viottuneiden osien vaihtaminen, 
ruuvien ja muttereiden kiristys sekä vaihteiden ja jarrujen 
säätö. Uusimista vaativat osat veloitetaan erikseen.

ENSIHUOLTO 
Kaikki mallit 60,00 €

Prismasta ostetut pyörät 45,00 €
Ensihuolto sisältää seuraavat toimenpiteet: 
Pyörän toimintojen tarkastus, vaihteiden, jarrujen, keskiön, 
ohjauslaakerin, pyörän napojen ja puolausten säätäminen, 
ketjujen ja vaijereiden voitelu, ulkovaihteiden puhdistus 
sekä ruuvien ja muttereiden kiristys. Uusimista vaativat osat 
veloitetaan erikseen.

JARRUTYÖT 
Jarrupalojen vaihto, pari 10,00 €

Vaijerin vaihto 15,00 €

Jarrukahvan asennus 15,00 €

Hydraulisten jarrujen ilmaus 45,00 €

Muiden jarrutöiden tuntityöveloitus 50,00 €

VAIHTEISTOTYÖT 
Vaihdevipujen vaihto 20,00 €

Vaihdevaijerin vaihto 20,00 €

Vaihteiden säätö 20,00 €

Vaihtajan asennus eteen / taakse 20,00 €

RENGASTYÖT 
Eturenkaan vaihto 10,00 €

Takarenkaan vaihto 15,00 €

Rengastyö irtopyörään 7,00 €

NAPOJEN HUOLLOT 
Etunapa 25,00 €

1-vaihteinen 35,00 €

3-8 napavaihteinen 55,00 €

Takanapa maasto, maantie-
 ja hybridipyörät 40,00 €

Vanteen kasaus ja rihtaus 70,00 €

OHJAINTYÖT 
Ohjainkannattimen vaihto 20,00 €

Ohjaustangon vaihto 15,00 €

MUUT TYÖT 
Vanteiden rihtaus 20,00 €

Irtovanteiden rihtaus 15,00 €

Lukon asennus 10,00 €

Lukon poisto 35,00 €

Etukorin asennus 20,00 €

Lokasuojien asennus etu / taka 20,00 €

Seisontatuen asennus 10,00 €

Ketjusuojan asennus 10,00 €

Ketjun vaihto 10,00 €

Mittarin asennus 10,00 €

Pyörän vesipesu ja rasvaus 20,00 €

Huoltotöiden tuntiveloitus 60,00 €

Huoltoarvio 20,00 €

Varaosat ja tarvikkeet veloitetaan 
erikseen.
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