
Класифікація Назва роботи Детальний опис роботи
Ціна 

(куплений 
у нас)

Цена 
(куплений 
не у нас)

Заміна деталей 
навісного 
обладнання

Заміна ручки акселератора, фари, 
спідометра, перемикача поворотів, 
гальмівних кнопок Розборка полика, розмотка та змотка оплітки та заміна відповідної деталі. 350 450

Акумулятор
Заміна батареї Заміна батареї на CityCoco Ride та аналогах, що приклеєна в полику. 200 400
Перевірка ємності АКБ Перевірка ємності ватметром. (Тільки в Одесі та в Києві) 100 200
Встановлення теплушки 50А Встановлення в акумулятор реле-автомата на 50А замість запобіжника. 270 350

Контролер
Заміна контролера Заміна контролера за умови, що всі роз’єми і потужності співпадають. 300 400

Підключення контролера. Процедура відрізняється від заміни тим, що потужності і/або роз'єми не 
співпадають. 600 900

Двигун

Діагностика мотора 8" и 12" Перевірка датчиків Холла приладом, перевірка опору обмоток приладом, 
вимір енергоспоживання без навантаження 350 450

Детальна діагностика (неповний 
розбір) мотора 8" и 12"

Відмінність від попередньої діагностики в тому, що виконується неповний 
розбір мотора для огляду стану магнітів, заліза та обмоток. (Проводиться коли 
за приладами все справно, але мотор працює не коректно.) У вартість вже 
входить перевірка датчиків Холла та обмоток. 750 900

Повний розбір мотора 8" и 12"
Включає в себе звичайну діагностику (приладами) та детальну діагностику, а 
також профілактичні роботи: чистка мотора, заміна сальника. У вартість не 
входить заміна магнітів, силових проводів або датчиків Холла. 1100 1300

Перемотка мотора 8" 1000-1500W/
2000W

Вартість повного розбору та перемотки мотора. У вартість не входить зняття 
колеса, шиномонтаж, заміна датчиків Холла та силового проводу. 2700/3600 3000/4000

Колеса, шиномнотаж

Монтаж та демонтаж переднього 
колеса 8" 200 300
Монтаж та демонтаж переднього 
колеса 12" 270 400
Монтаж та демонтаж заднього 
колеса 8" (заміна мотора) З урахуванням відключення фазних проводів та датчиків Холла. 400 600
Монтаж та демонтаж заднього 
колеса 12" (заміна мотора) З урахуванням відключення фазних проводів та датчиків Холла. 600 900
Шиномонтаж (зняти та одягти) 8-12 
дюймів У вартість не входить зняття колеса, ціна тільки за сам шиномонтаж. 300 400
Шиномонтаж (зняти та одягти) 13 
дюймів У вартість не входить зняття колеса, ціна тільки за сам шиномонтаж. 400 500

Кермовий відділ Заміна рульового стакана У роботу входить зняття верхнього кріплення керма. 100 130
Заміна верхнього кріплення керма У роботу входить тільки заміна верхнього кріплення керма 70 100

Гальмівна частина

Заміна переднього супорта 
8" (комплект)

Повна заміна комплекту гальмівної системи: супорт зі шлангом та ручкою. У 
вартість не входить ціна деталі. 500 650

Заміна заднього супорта 
8" (комплект)

Повна заміна комплекту гальмівної системи: супорт зі шлангом та ручкою. У 
вартість не входить ціна деталі. 650 850

Заміна переднього супорта 12" Повна заміна комплекту гальмівної системи: супорт зі шлангом та ручкою. У 
вартість не входить ціна деталі. 550 700

Заміна заднього супорта 12" Повна заміна комплекту гальмівної системи: супорт зі шлангом та ручкою. У 
вартість не входить ціна деталі. 750 1000

Ходова частина

Заміна комплекта підшипників у 
вилці

Заміна комплекта підшипників з урахуванням зняття вилки. Підшипники в 
вартість не входять. 400 550

Заміна вилки
Ціна включає заміну вилки, зняття та встановлення старих амортизаторів на 
нову вилку. 600 800

Заміна передніх амортизаторів Ціна включає зняття вилки. 600 800

Заміна задніх амортизаторів
Ціна включає лише заміну амортизаторів. Заміна пружин коштує в 2 рази 
дорожче. 200 300

Крила та інший 
захисний пластик 

пластик

Заміна крил RIDE, Connect У вартість входить демонтаж та монтаж діодної стрічки. 450 550
Заміна діодної стрічки в крилі RIDE, 
Connect Заміна діодної стрічки в знятому крилі. 230 300

Заміна крил Classic
Заміна крил в яких не передбачена діодна стрічка. У випадку знаття коліс 
подвійний тариф. 220 350

Заміна крил Harley
Заміна крил з урахуванням зняття заднього колеса. У вартість входить 
перестановка старої діодної стрічки в нове крило. 850 1000

Заміна нижнього пластика на Long 
Range 550 700
Заміна нижнього пластика на Harley 800 1000
Заміна нижнього пластика Connect 200 300
Заміна пластика тримача батареї 
Connect 300 400

Роботи з 
елементами рами

Встановлення подвійного сидіння 
на LUQI 250 330

Встановлення 
додаткового 
обладнання

Встановлення конвертора
Підключення конвертора всередині короба без будь-яких виведень проводів за 
його межі. 300 400

Встановлення GPS трекера
Ціна за роботу, якщо в скутері вже є 12В. За відсутності необхідно купувати 
конвертор. Підключення конвертора сплачується додатково. 150 250

Встановлення потужної фари Фара світлодіодна на 27Вт. В ціну входить вартість фари та її підключення. 1200 1500

Встановлення пластикового кейса
В ціну входить виготовлення спец. кріплення для монтажу ящика до спинки. 
Сам кейс в ціну не входить. 550 700

Встановлення брендового 
пластикового кейса на LUQI 350 400

Додаткові послуги 
сервісу Мийка електробайка

Повна мийка електробайка ганчіркою (відсік електроніки та батареї сюди не 
входить) 100 130

Чистка електронного відсіку Повне очищення від пилу, миття всередині полика/відсіку електроніки 250 330


