
ZUMBI CYCLES  LTD, Spytkowice 394B, 34-745 Spytkowice, POLAND
www.zumbiclub.pl / www.zumbistore.pl / wwww.zumbicycles.com 

KONTAKT:
Koordynator Serwisu (Jacek): sklep@zumbistore.pl tel +48 576 800 306
Rowerowe dyskusje (Kacper) - wpadnij na Discord :)

sezon: 2023/2024
 Cennik serwisu zawieszenia  (na czerwono) dla klientów zarejestrowanych w Zumbi Club

ROCK-SHOX ZAKRES SERWISU Cena standard CENA KLUBOWA

RS-1 Charger 599 PLN 599 PLN

Charger Bladder 110 PLN 79 PLN

Głowica uszczelniająca 120 PLN 89 PLN

Reba, 35 500 PLN 439 PLN

Wymiana ślizgów 32mm 400 PLN 369 PLN

Ceny dotyczą pełnego serwisu z uwzglednieniem nowych uszczelnień. Kompletna 
rozbiórka amortyzatora, serwis wszystkich podzespołów, w tym tłumika

Widelce: Uszczelki kurzowe, zestaw serwisowy sprężyny powietrznej (jeśli dotyczy).
- Nowy zestaw serwisowy tłumika; montowany na życzenie lub w przypadku konieczności wymiany.

- Opcja: W niektórych modelach np. RockShox, producent nie udostępnia części zamiennych, które bywają konieczne 
do wymiany. Posiadamy zamienniki od innych producentów.

W większości modeli, stosujemy zamienniki uszczelnień. Zaletą takiego rozwiązania jest m.in. lepsza praca zawieszenia 
oraz mniejszy koszt serwisu.

Zamienniki są montowane tylko wówczas gdy mamy pewność, że wpływają pozytywnie na pracę zawieszenia lub jeżeli 
są min. takiej samej jakości jak oryginał, a pozwolą na redukcję kosztu serwisu.

Podobnie stosujemy oleje innych poducentów, jednak nie dla zmniejszenia ceny, a dla poprawy pracy amortyzatorów. 

Opcje dodatkowe: Serwis korony - Widelce jednopółkowe, po krótszym lub dłuższym okresie 
użytkowania mają tendencję do „strzelania sterówki”. Nieprzyjemne dźwięki pochodzą nie tylko z rury sterowej, ale 

również z górnych goleni. Możemy pozbyć się „trzasków” poprzez odpowiednią obróbkę wszystkich elementów korony.
 

Wymiana rury sterowej – Jest to w pełni bezpieczny zabieg dla Twojego widelca. Odpowiednią rurę dopasujemy do 
Twoich potrzeb. Korzystamy tylko z wysokiej jakości rur sterowych ND Tuned. Jeżeli główka Twojej ramy przyjmuje 

wyłącznie rury 1 1/8”, możemy zrobić redukcję z powszechnie stosowanego TAPERED.      TUNING w 
cenie serwisu + części – Przed podjęciem decyzji, prosimy o kontakt. Dopasujemy 

odpowiedni zestaw do Twoich potrzeb. Możesz również umieścić krótki komentarz w „SUGESTIACH”, czego oczekujesz 
od zawieszania lub co Ci nie odpowiada.

ROCK-SHOX, CANE CREEK, OHLINS, E*13, BIKEYOKE, ONEUP



Wymiana ślizgów 35mm 480 PLN 419 PLN

Boxxer Mo on Control 500 PLN 439 PLN

Boxxer Charger/Charger 2 500 PLN 439 PLN

Pike Mo on Control 2010 500 PLN 439 PLN

Pike Charger/Charger 2 500 PLN 439 PLN

Lyrik Mo on Control 500 PLN 439 PLN

Charger 2 Bladder 160 PLN 129 PLN

Charger 2 Głowica 
uszczelniająca 150 PLN 119 PLN

Charger 2 Uszczelka układu 
kompresji 100 PLN 79 PLN

Zeb Charger 2 800 PLN 699 PLN

Lyrik Charger 3 800 PLN 699 PLN

Pike Charger 3 800 PLN 699 PLN

Zeb Charger 3 800 PLN 699 PLN

Lyrik Charger/Charger 2 500 PLN 439 PLN

Yari Mo on Control 500 PLN 439 PLN

Yari Charger/Charger 2 500 PLN 439 PLN

Revelation 500 PLN 439 PLN

35 500 PLN 439 PLN

SID Mo on Control 500 PLN 439 PLN

SID Charger 2/Race Day 500 PLN 439 PLN

SID Brain 500 PLN 439 PLN

Charger Sid - uszczelka układu 
kompresji + sprężyna blokady 170 PLN 129 PLN

Reba 500 PLN 439 PLN

Ceny dotyczą pełnego serwisu z uwzglednieniem nowych uszczelnień. Kompletna 
rozbiórka amortyzatora, serwis wszystkich podzespołów, w tym tłumika

Widelce: Uszczelki kurzowe, zestaw serwisowy sprężyny powietrznej (jeśli dotyczy).
- Nowy zestaw serwisowy tłumika; montowany na życzenie lub w przypadku konieczności wymiany.

- Opcja: W niektórych modelach np. RockShox, producent nie udostępnia części zamiennych, które bywają konieczne 
do wymiany. Posiadamy zamienniki od innych producentów.

W większości modeli, stosujemy zamienniki uszczelnień. Zaletą takiego rozwiązania jest m.in. lepsza praca zawieszenia 
oraz mniejszy koszt serwisu.

Zamienniki są montowane tylko wówczas gdy mamy pewność, że wpływają pozytywnie na pracę zawieszenia lub jeżeli 
są min. takiej samej jakości jak oryginał, a pozwolą na redukcję kosztu serwisu.

Podobnie stosujemy oleje innych poducentów, jednak nie dla zmniejszenia ceny, a dla poprawy pracy amortyzatorów. 

Opcje dodatkowe: Serwis korony - Widelce jednopółkowe, po krótszym lub dłuższym okresie 
użytkowania mają tendencję do „strzelania sterówki”. Nieprzyjemne dźwięki pochodzą nie tylko z rury sterowej, ale 

również z górnych goleni. Możemy pozbyć się „trzasków” poprzez odpowiednią obróbkę wszystkich elementów korony.
 

Wymiana rury sterowej – Jest to w pełni bezpieczny zabieg dla Twojego widelca. Odpowiednią rurę dopasujemy do 
Twoich potrzeb. Korzystamy tylko z wysokiej jakości rur sterowych ND Tuned. Jeżeli główka Twojej ramy przyjmuje 

wyłącznie rury 1 1/8”, możemy zrobić redukcję z powszechnie stosowanego TAPERED.      TUNING w 
cenie serwisu + części – Przed podjęciem decyzji, prosimy o kontakt. Dopasujemy 

odpowiedni zestaw do Twoich potrzeb. Możesz również umieścić krótki komentarz w „SUGESTIACH”, czego oczekujesz 
od zawieszania lub co Ci nie odpowiada.



Bluto 500 PLN 439 PLN

Recon 500 PLN 329 PLN

Sektor 500 PLN 329 PLN

Judy 500 PLN 329 PLN

30 500 PLN 329 PLN

XC 500 PLN 329 PLN

Flight Attendant 800 PLN 699 PLN

Paragon 500 PLN 329 PLN

Super Deluxe 500 PLN 429 PLN

Monarch Plus 500 PLN 429 PLN

Deluxe 420 PLN 389 PLN

Monarch 420 PLN 389 PLN

Vivid Air 600 PLN 499 PLN

Deluxe Trek 600 PLN 519 PLN

Brain 460 PLN 379 PLN

Deluxe Nude od 2020 420 PLN 379 PLN

Super Deluxe Coil 500 PLN 429 PLN

Vivid Coli 600 PLN 499 PLN

Kage 420 PLN 389 PLN

Sztyce regulowane (RockShox, 
OneUp, BikeYoke, E*13) od 260 PLN od 169 zł

Amortyzatory przednie Ochlins 
i Cane Creek (wszystkie 
mocele)

600 PLN 549 PLN

Ceny dotyczą pełnego serwisu z uwzglednieniem nowych uszczelnień. Kompletna 
rozbiórka amortyzatora, serwis wszystkich podzespołów, w tym tłumika

Widelce: Uszczelki kurzowe, zestaw serwisowy sprężyny powietrznej (jeśli dotyczy).
- Nowy zestaw serwisowy tłumika; montowany na życzenie lub w przypadku konieczności wymiany.

- Opcja: W niektórych modelach np. RockShox, producent nie udostępnia części zamiennych, które bywają konieczne 
do wymiany. Posiadamy zamienniki od innych producentów.

W większości modeli, stosujemy zamienniki uszczelnień. Zaletą takiego rozwiązania jest m.in. lepsza praca zawieszenia 
oraz mniejszy koszt serwisu.

Zamienniki są montowane tylko wówczas gdy mamy pewność, że wpływają pozytywnie na pracę zawieszenia lub jeżeli 
są min. takiej samej jakości jak oryginał, a pozwolą na redukcję kosztu serwisu.

Podobnie stosujemy oleje innych poducentów, jednak nie dla zmniejszenia ceny, a dla poprawy pracy amortyzatorów. 

Opcje dodatkowe: Serwis korony - Widelce jednopółkowe, po krótszym lub dłuższym okresie 
użytkowania mają tendencję do „strzelania sterówki”. Nieprzyjemne dźwięki pochodzą nie tylko z rury sterowej, ale 

również z górnych goleni. Możemy pozbyć się „trzasków” poprzez odpowiednią obróbkę wszystkich elementów korony.
 

Wymiana rury sterowej – Jest to w pełni bezpieczny zabieg dla Twojego widelca. Odpowiednią rurę dopasujemy do 
Twoich potrzeb. Korzystamy tylko z wysokiej jakości rur sterowych ND Tuned. Jeżeli główka Twojej ramy przyjmuje 

wyłącznie rury 1 1/8”, możemy zrobić redukcję z powszechnie stosowanego TAPERED.      TUNING w 
cenie serwisu + części – Przed podjęciem decyzji, prosimy o kontakt. Dopasujemy 

odpowiedni zestaw do Twoich potrzeb. Możesz również umieścić krótki komentarz w „SUGESTIACH”, czego oczekujesz 
od zawieszania lub co Ci nie odpowiada.

Ceny dotyczą pełnego serwisu z uwzglednieniem nowych uszczelnień. Kompletna rozbiórka amortyzatora, serwis 
wszystkich podzespołów, w tym tłumika

Dampery: Zestaw serwisowy komory powietrznej (jeśli dotyczy) + zestaw serwisowy układu tłumienia. 
- Nowy zestaw serwisowy tłumika; montowany na życzenie lub w przypadku konieczności wymiany.

- Opcja: W niektórych modelach np. RockShox, producent nie udostępnia części zamiennych, które bywają konieczne 
do wymiany. Posiadamy zamienniki od innych producentów.

W większości modeli, stosujemy zamienniki uszczelnień. Zaletą takiego rozwiązania jest m.in. lepsza praca zawieszenia 
oraz mniejszy koszt serwisu.

Zamienniki są montowane tylko wówczas gdy mamy pewność, że wpływają pozytywnie na pracę zawieszenia lub jeżeli 
są min. takiej samej jakości jak oryginał, a pozwolą na redukcję kosztu serwisu.

Podobnie stosujemy oleje innych poducentów, jednak nie dla zmniejszenia ceny, a dla poprawy pracy amortyzatorów.

JW.

Pełny zakres.

JW.



Amortyzatory tylne powietrzne 
Cane Creek i Ohlins (wszystkie 
modele)

450 PLN 299 PLN

Amortyzatory tylne sprężynowe 
Cane Creek i Ohlins (wszystkie 
modele)

450 PLN 299 PLN

ID ZUMBI SERVICE WYJAŚNIENIE Cena standard CENA KLUBOWA

Dodatkowe mycie sprzętu x 50 - 100 PLN

Diagnoza amortyzatora/sztycy 150 PLN 120 PLN

Serwis zerowy 
amortyzatora/sztycy (tylko dla 
nowych sprzętów, bez 
przebiegu)

199 PLN 199 PLN

Serwis Mały 
amortyzatora/sztycy 200 PLN 150 PLN

Naprawa amortyzatora/sztycy 
w trybie ekspres x 100% koszt serwisu

Wyiana ślizgów amortyzatora 
przedniego bez 
przeprowadzania innych 
czynności serwisowych

250 PLN 200 PLN

Wymiana rury sterowej 
amortyzatora przedniego 400 PLN 300 PLN

Usługa ustawienia zawieszenia 300 PLN 149 PLN

Koszt ekspertyzy dla ubezpieczyciela x 700 PLN / sztukę

Koszt przesyłki zwrotniej InPost Paczkomat (Aortyzator tylny) 30 PLN 19,90 PLN

Koszt przesyłki zwrotniej InPost Paczkomat (sztyca regulowana) 35 PLN 22,90 PLN

 W zależności od stopnia zabrudzenia.

Opłata pokrywa koszty związane z pracą serwisanta, demontażem i przygotowaniem sprzętu do przeprowadzenia 
diagnozy.

Rozebranie amortyzatora/sztycy, kontrola poziomu oleju i ewentualne uzupełnienie braku, wymiana smaru, wymiana 
elementów jednorazowych (crush washer), kontrola sprawności.

Rozebranie amortyzatora/sztycy, czyszczenie, wymiana oleju smarującego i smaru, wymiana elementów jednorazowych 
(crush washer), wymiana zużytych elementów np. gąbek smarujących, kontrola sprawności. Elementy eksploatacyjne nie 

są wliczone w cenę serwisu. Nie dotyczy amortyzatorów Cannodale.

Koszt serwisu rozumiany jest jako koszt pracy serwisanta. Warunki usługi, takie jak czas realizacji itp., każdorazowo 
uzgadniane są indywidualnie z klientem.

Demontaż i montaż ślizgów. W przypadku dostarczenia kompletnego amortyzatora prosimy doliczyć do kwoty usługi 
cenę małego serwisu. Zestaw ślizgów nie jest wliczony w cenę serwisu.

Demontaż i montaż sterówki. W razie dostarczenia kompletnego amortyzatora do kwoty wymiany należy doliczyć cenę 
małego serwisu.

JW.

JW. + dodatkowa opcja: MIĘDZY-INTERWAŁOWY: Pełny serwis np. w połowie sezonu. W niektórych modelach zalecany 
jako wymiana oleju, bez nowych uszczelnień (Ohlins TTX22 50H).



Koszt przesyłki zwrotniej Kurier Inpost (w paczce 3x amortyzator przedni) + gratis możemy wysłać w takiej paczce Damper i/lub sztycę (której serwis był również wykonywany)39,90 PLN 34,90 PLN

Ubezpieczenie przesyłki do wartości 5000 PLN x 7,90 PLN

Przesyłka pobraniowa x 25 PLN

Opłata za wygenerowanie listu przewozowego dla klienta do przesłania towaru do naprawy lub serwisu - Paczkomat Inpost x 12,90 PLN

Opłata za wygenerowanie listu przewozowego dla klienta do przesłania towaru do naprawy lub serwisu - Kurier Inpost x 19,90 PLN

Wysyłka za granicę Cena uzależniona jest od kraju odbiorcy i wagi paczki. x od €14

Niniejszy cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

Ceny zawierają podatek VAT 23%

IMPORTANT: Udzielamy 3-miesięcznej gwarancji serwisowej

Podane ceny zawierają wyłącznie koszt serwisu. Całkowity koszt naprawy, to koszt serwisu i pełnego dedykowanego zestawu 
naprawczego, którego cena zależy od posiadanego dokładnie modelu/wersji amortyzatora. Dokładny koszt naprawy jest zawsze 
określany po diagnozie.


