Mennyibe kerül egy fényezés?
119.000,- forinttól indul az ár, ami már egy nagyon szép, de egyszerűbb dizájnt jelent. Egy replica szintű fényezés ára 200.000,- Ft körül mozog.
Egyedi igényeid határozzák meg a konkrét árat, ezért kérj a Te motorodra szabott ajánlatot!
Mi tartalmaz ez az ár?
A pályaidom átvizsgálása, lecsiszolása, apró kavicsfelverődések, kisebb hibák javítása.
Alapozás, színek, minták felfújása. Matricák megszerkesztése, kivágása, felragasztása, rajtszámozás, lakkozás.
El kell-e vinnem a motort hozzátok?
Nem. Hozhatod csak az idomokat is. Mi amúgy az egész motornak jobban örülünk, mert jobban tudunk tervezgetni és a mintákat illeszteni.
Ha hozod a motort, akkor mi levesszük és vissza is tesszük az idomokat díjmentesen.
Szállításban tudtok segíteni?
Igen. Motor szállítás 60 Ft / kilóméter zárt dobozos autóval.
Mi számít extra igénynek, ami növelheti az árat?
Metál vagy gyönygház színek, gyári színkódok. Teljesen egyedi minta ötletek, saját logod felszerkesztése a motorra.
Mennyi idő alatt készül el a motor?
Egy hozzánk kerülő motor átadását a látványterv elfogadásától számított 3 hétten belül tudjuk garantálni. Amennyiben várólista van, úgy a kezdés
dátuma tolódhat.
Ülést és plexi?
Minden motorra mi tesszük fel a pályaülést. Ezt vagy hozod, vagy mi is beszerezhetjük a kérésedre.
Csavarok és gyorszárak?
Minden motorhoz tudunk adni és fel is tesszük a gyorszárakat és csavarokat. Motortípustól függően egyedileg tudunk kalkulációt adni.
Törött motorokat is megcsináltok?
Igen, kérj egyedi ajánlatot.
Nincs pályaidomom se, de teszik az ötlet, hogy az utcai vasamból pályamotor legyen. Mit tegyek?
Kérj ajánlatot! A pályaidomokat beszerezzük ( 120.000-tól), felfúrjuk, illesztjük, felrakjuk, gyorszárazzuk és jöhet a festés.
Egyéb versenyalkatrészetek is van?
Igen! Plexi, ülések, bukógombák, kormányok, drótozás, kormány határolók, verseny lábtartók. Minden, ami a pályázáshoz kell, beszerezzhető rajtunk
keresztül is.
Homológ motorokat csináltok!
Igen. Az általunk épített pályamotorok a pályanapok gépátvételeinek előírásait figyelembe véve épülnek, szépülnek. :)!
Kérhetek egyedi rajtszámot?
Igen! Sőt, az általad választott rajtszám az összes pályanapunkon (palyamotorozas.hu) csak a tied, még egyedi napi rajtszámot sem kell feltenned, mert
amit mi festünk fel azt garantáltan elfogadjuk a pályanapjainkon is!
Mikor kell fizetni?
Amikor elkészült a motor.
Ti festettétek a motoromat de elcsúsztam. Kijavítjátok?
Igen. Ár ilyenkor arányosan változik függően attól, hány elem sérült.
Motorkerékpár javítással, szereléssel, tuningolással is foglalkozotk?
Nem, de örömmel ajánlunk profi szakembereket, akikkel együtt dolgozunk!

