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Mobilne przeglądy serwisowe rowerów dla pracowników firm 
 
Cel akcji: 
 

Wykonanie w siedzibie pracodawcy / wynajmującego przeglądów rowerów pracowników.  
 

Jak to działa? 
 

1. Przyjeżdżamy do siedziby klienta i rozstawiamy nasze stanowisko serwisowe (namiot z 

wyposażeniem)  

2. Pracownicy przyjeżdżający do pracy na rowerze oddają w nasze ręce swoje jednoślady 

3. Wykonujemy przegląd i konserwację roweru  

4. Naprawiony rower czeka na odbiór przez właściciela 
 

Nie potrzebujemy dostępu do prądu, ani do wody. Mamy własny namiot o wymiarach 

2,5x3,5 m. Zabezpieczamy bardzo dokładnie podłoże dwoma warstwami grubej folii. 
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Ile rowerów obsłużymy 
 

Na jeden rower przeznaczamy ok 30 minut pracy. W czasie całego dnia pracy robimy jedną 

przerwę 20-30 minut. Jesteśmy w stanie rozstawić do 4 stanowisk serwisowych i obsłużyć od 

10 do 55 rowerów dziennie. Jedno stanowisko serwisowe w ciągu standardowych 6 godzin 

pracy jest w stanie zrobić przegląd 11 rowerów.  

 

Ilość rowerów Wariant  

11 rowerów  1 stanowisko, 1 dzień 

22 rowery  2 stanowiska, 1 dzień 

44 rowery  2 stanowiska, 2 dni  

66 rowerów 2 stanowiska, 3 dni 

 

Najczęściej wybieranym wariantem przez klientów są dwa stanowiska serwisowe ustawione 

przez jeden bądź kilka dni.  

 

 
 
 

Dlaczego warto skorzystać z usług ZadbanyRower.pl?  
 

W ciągu 6 lat działania wykonaliśmy 5000 przeglądów rowerów w kilkudziesięciu firmach we 

Wrocławiu, Poznaniu, Gdańsku, Warszawie, Szczecinie, Koszalinie, Katowicach i w Krakowie. 

Posiadamy unikalną technologię czyszczenia napędu, dzięki której jesteśmy w stanie usunąć 

dokładnie stare pozostałości po smarach i oleju.  
 

Za całą akcją stoi Marcin jakub Korzonek - znany polski podróżnik rowerowy, instruktor 

turystyki rowerowej, dziennikarz rowerowy, fotograf, redaktor naczelny portalu wRower.pl 

Rowery od A do Z. Autor setek artykułów o tematyce rowerowej oraz książki “Rowery od A 

do Z – poradnik rowerowy”. W czasie 22 lat zorganizował 19 wypraw rowerowych przez 40 

krajów i 9 pustyń na trzech kontynentach. Doświadczony prelegent i popularyzator jazdy na 

rowerze. http://korzonek.info 
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Jaki jest koszt akcji ZadbanyRower.pl ? 
 

Półgodzinny przegląd jednego roweru kosztuje od 39 do 53 zł netto 

Cena zależy od sumarycznej ilości rowerów. 
 

 

Co obejmuje przegląd roweru? 
 

Co wchodzi w zakres przeglądu roweru: 
 

• dokładne czyszczenie i płukanie układu napędowego (własna unikalna technologia - 

nie przecieramy szmatką, tylko dokładnie myjemy) - łańcuch, kaseta zębatek, 

mechanizm korbowy 

• smarowanie łańcucha 

• dokręcanie luzów 

• regulacja przerzutek i hamulców 

• naprawę elektryki - oświetlenie 

• sprawdzenie ciśnienia w oponach, ew. dopompowanie 

• łatanie dętki lub wymiana (własna dętka, istnieje możliwość kupienia dętki na miejscu) 

• możliwość wymiany klocków hamulcowych w hamulcach szczękowych 

• montaż części rowerowych (przyniesionych przez właściciela - np bagażnika, 

błotników, oświetlenia) 

• regulacja hamulców mechanicznych 

• wstępne centrowanie kół (w przypadku dużego "bicia") 

• zidentyfikowanie i zakomunikowanie użytkownikowi większych problemów 
 

Uwaga: na każdy rower jest przeznaczone 30 minut pracy. Czasami - w przypadku większych 

uszkodzeń - niektóre czynności z powyższej listy mogą zająć więcej czasu.   
 
 

 
 

 

Zapraszamy na nasza stronę: http://zadbanyrower.pl oraz 

http://www.facebook.com/ZadbanyRower/   
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Galeria naszych akcji: 
 

     

  
 

   
 

  
   

 

 


