Wózek Babyzen YOYO+ - rama biała

cena: 1.809 pln
symbol: BBZ-10101-01
wiek: 0+
waga dziecka: 0-18kg
kolor: biały/czarny
waga produktu po rozpakowaniu: 6.3kg
waga z opakowaniem: 7.4kg
EAN: 3760222211185

WÓZEK BABYZEN YOYO+ NAJMNIEJSZY WÓZEK 3w1, teraz z możliwością zamontowania fotelika samochodowego.

Aby skompletować wózek 0+ należy dokupić Zestaw kolorystyczny do gondoli Babyzen YOYO+
Aby skompletować wózek 6+ należy dokupić Zestaw kolorystyczny do siedziska Babyzen YOYO+
W zestawie:
●
●
●
●
●

rama wózka Babyzen YOYO+
podstawka siedziska/gondoli
baza siedziska 6m+
stelaż budki 6m+
pasy bezpieczeństwa

●
●
●
●

pasek do zawieszenia na ramieniu
osłonka przeciwdeszczowa całkowicie chroniąca wózek 6m+
koszyk na zakupy
torba transportowa

Słynny na całym świecie z łatwego i błyskawicznego składania do kompaktowych rozmiarów wózek, który teraz może być również używany z fotelikiem
samochodowym.
Babyzen YOYO+ zgodnie z wytycznymi IATA spełnia wymogi bagażu podręcznego (56 x 46 x 25 cm lub 22 x 18 x 10 cali).*
To rewolucja dla rodziców podróżujących, ale także dla personelu linii lotniczych.
*normy dotyczące bagażu kabinowego mogą się różnić w zależności od linii lotniczych
Babyzen YOYO+ to super lekki wózek spacerowy wyróżniający się szczególnie niewielkimi wymiarami po złożeniu, łatwą obsługą, eleganckim wyglądem oraz unikalnym
systemem zawieszenia oferującym niezwykle płynną jazdę. Jest zdecydowanie wózkiem dla rodziców podróżujących. YOYO+ może być używany już od urodzenia.

Dodatkowo, nowa rama, nowe materiały, nowe zawieszenie i nowy kosz w rozmiarze XXL dostarczy jeszcze więcej komfortu i łatwości
przechowywania.
YOYO+ jest teraz, bardziej niż kiedykolwiek, miejskim wózkiem dla rodziców lubiących ruch.
Zmieniając tylko wkładkę i bazę do wózka rodzice mogą łatwo zamienić wózek YOYO 0+ na wersje YOYO 6+.

Jeszcze bardziej wygodny:
●
●
●

możliwość zamontowania fotelika samochodowego
60% większy kosz pod siedzeniem
nowy pokrowiec na tylnej części daszka

Jeszcze bardziej komfortowy:
●
●
●

nowe zawieszenie na wszystkich czterech kołach
nowe siedzisko 6+ z bezstopniową regulacją oparcia
nowy pasek na ramię do noszenia wózka

Jeszcze bardziej zwiększona ochrona:
●
●

nowe wysuwane daszki z filtrem UV 50+ dla ochrony przed słońcem
nowe osłony przeciwdeszczowe, które całkowicie chronią wózek

Jeszcze bardziej wytrzymały:
●
●

nowa, wzmocniona rama
obciążenie do 18 kg

Cechy:
●
●
●
●
●
●
●
●

po złożeniu jest najmniejszym wózkiem dostępnym na rynku (rozmiar: 52 x 44 x 18 cm)
waga piórkowa (6,6 kg - wersja 0+, 6,2 kg - wersja 6+)
pierwszy na świecie wózek spełniający wymogi bagażu podręcznego
4-kołowe zawieszenie
ekskluzywny system "soft-drive": nie ma potrzeby blokowania przedniego koła obrotowego, nawet na nierównym terenie
składanie, rozkładanie, prowadzenie wózka, za pomocą jednej ręki
wykonany z tkaniny, którą można prać
posiada pasek do zawieszenia na ramieniu

YOYO 0+: Gondola skierowana przodem do rodzica, od urodzenia.
• Oparcie dla noworodka z pięciopunktowymi szelkami
bezpieczeństwa
• Ekskluzywny trój-pozycyjny daszek ochronny
• Zawiera ochronę na nóżki i podtrzymujący zagłówek dla
noworodka

YOYO 6+: Siedzisko skierowane przodem do kierunku jazdy, od 6 miesięcy do 15 kg.
• Kilku pozycyjna regulacja oparcia
• Wygodna wkładka siedziska z pięciopunktowymi szelkami
bezpieczeństwa

Świadczymy usługi posprzedażne.
W koszt usługi posprzedażnej wchodzi:
- wartość części zapasowej
- roboczogodzina 50zł netto

