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Link do produktu: http://karex.net.pl/wozek-dzieciecy-wielofunkcyjny-allivio-3w1-p-93.html

WÓZEK DZIECIĘCY
WIELOFUNKCYJNY ALLIVIO
3W1
Cena

930,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Opis produktu
WITAMY PAŃSTWA NA NASZEJ AUKCJI
NOWOŚĆ !!!
WÓZEK KTÓRY PRAGNIEMY PAŃSTWU PRZEDSTAWIĆ JEST TO ALLIVIO 3W1
Wyprodukowany przez firmę "KAREX"

Wózek 3W1 na kołach skrętnych z możliwością blokady,
rączką do prowadzenia obszytą ECO SKÓRĄ z logiem firmy

Teraz w cenie !!!
930zł
Tylko na naszych aukcjach kupujesz to co widzisz !!!
WÓZEK "ALLIVIO" ZOSTAŁ WYKONANY ZGODNIE Z NORMAMI PN-EN 1888:2003, NORMĄ UE,ORAZ POSIADA ZNAK
BEZPIECZEŃSTWA"B"
Uniwersalny ,łatwy do złożenia wózek spacerowo-głęboki
Wózek jest bardzo wygodny dla rodziców oraz komfortowy dla dziecka ,dzięki dużym pompowanym kołom
obszernemu wnętrzu oraz regulowanej wysokości rączki.
5 GRATISÓW !!!
FOLIA PRZECIWDESZCZOWA, MOSKITIERA, REGULACJA OPARCIA W GONDOLI,PRZEWIJAK ORAZ UCHWYT NA BUTELKĘ

PREZENTACJA WÓZKA ALLIVIO LEN Z FOTELIKIEM SAMOCHODOWYM DO 11 KG
GONDOLA
regulowane oparcie
funkcja kołyski z blokadą kołysania
buda z daszkiem
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pokrowiec zakrywający całą przestrzeń do budy
możliwość przenoszenia gondoli za rączkę w budzie
rączka do przenoszenia gondoli obszyta eco skórą
możliwość zamontowania przodem lub tyłem do kierunku jazdy
folia przeciwdeszczowa
możliwość odpięcia budki
materacyk oraz delikatne wyścielenie gondoli

SPACERÓWKA
regulacja podnóżka
regulacja oparcia na pasku
pięciopunktowe pasy bezpieczeństwa
pokrowiec na nóżki
w pokrowcu dodatkowo klapka chroniąca dziecko przed wiatrem
odpinana barierka
możliwość zamontowania przodem lub tyłem do kierunku jazdy
regulacja budki z możliwością odpięcia
płaska pozycja leżąca dla dziecka
kieszonka z tyłu budki
daszek w budzie

FOTELIK SAMOCHODOWY
pasy bezpieczeństwa
pokrowiec
odpinana buda
trzypunktowe pasy bezpieczeństwa z bardzo wygodną regulacją długości i ochraniaczami,
regulacja rączki do przenoszenia,
fotelika można używać jako mini kołyski (z możliwością blokowania na podłodze do siedzenia i zabawy)

NA INNYCH NASZYCH AUKCJACH MOŻLIWOŚĆ
ZAKUPU BAZY ISOFIX
Zestaw zawiera
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STELAŻ Z KOŁAMI
GONDOLA
SPACERÓWKA
FOTELIK SAMOCHODOWY Z ADAPTEREM
5 GRATISÓW
TORBA DOPINANA DO RĄCZKI LUB NA RAMIĘ
PRZYKRYCIE NA NÓŻKI DO GONDOLI
PRZYKRYCIE NA NÓŻKI DO SPACERÓWKI
PRZYKRYCIE NA NÓŻKI DO FOTELIKA

GWARANCJA OBEJMUJE 24 M-CE
100% PRODUKT POLSKI
W ofercie mamy także inne modele wózków,parasolki,śpiwory,oraz sanki
Do każdego wózka dołączamy paragon, na żądanie fakturę vat.
Wózki są nowe i posiadają pisemna gwarancję producenta.W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt ,zawsze z
przyjemnością udzielmy wszelkich informacji.
Kupując wózek naszej firmy przekonasz się , że to był dobry wybór
Życzymy udanych zakupów!!!
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