Informacje o produkcie

Utworzono 19-10-2018

Jeździk Chodzik Pchacz MERCEDES GLE 63
Cena :
189,00 zł
Stan magazynowy : bardzo wysoki

Wielofunkcyjny pojazd MERCEDES GLE 63 AMG 3w1
2-WAY! Sterowanie pojazdem odbywa się za pomocą pchacza lub kierownicy.
Do zamówienia dołączamy rejestrację imienną GRATIS!

Pojazd posiada oryginalną licencję MERCEDESA, dającą gwarancję wysokiej jakości wykonania z dbałością o szczegóły widocznych w każdym elemencie
zabawki. Pojazd może służyć dzieciom w wieku od 2-6 lat. W początkowej fazie pojazd może służyć jako wózek oraz może być przydatny przy stawianiu
pierwszych kroków dziecka. Wraz z upływem czasu można zdemontować poszczególne elementy pojazdu: barierki zabezpieczające, pchacz, oraz podnóżki.
Po ich demontażu dziecko może korzystać z pojazdu nawet do wieku 6 lat.
CHARAKTERYSTYKA POJAZDU (pokazane na kolorze losowym):
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Pojazd 3w1 - Jeździk, Chodzik, Pchacz
Bardzo wysoka jakość materiałów i wykonania
INTERAKTYWNA KIEROWNICA - wesołe melodyjki
Skrętny pchacz - Możliwość skręcania kołami za pomocą pchacza
Wysokie oparcie pomaga przy nauce wstawania i chodzenia
Schowek pod siedziskiem
Podnóżek, barierki zabezpieczające dla bezpieczeństwa Twojego malucha
Wysuwane podnóżki z możliwością schowania
Mocne, stalowe ośki kół zapewniają wysoką wytrzymałość
System zabezpieczający przed wywrotką
Posiada certyfikat bezpieczeństwa CE
Produkt zapakowany w estetyczny karton
Produkt objęty jest okresem rocznej gwarancji

KOLORYSTYKA:
1. BIAŁY
2. CZERWONY
3. NIEBIESKI
UWAGA! W formularzu zamówienia prosimy wpisać wybrany kolor autka.
DANE TECHNICZNE (pokazane na kolorze losowym):
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Maksymalne obciążenie: 20 kg
Wymiary: 89 cm x 29 cm x 85 cm
Szerokość całkowita (z podnóżkiem): 36 cm
Długość całkowita (bez pchacza): 60 cm
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Wysokość do siedziska: 24 cm
Średnica koła: 14 cm
Inne: koła wykonane z plastiku
Zasilanie panelu muzycznego: baterie 2x AA LR6 1,5V

Do zamówionego autka dołączamy naklejkę z imieniem dziecka!
W celu zamówienia rejestracji prosimy o podanie, w wiadomości do sprzedającego, wybranego imienia dziecka.
W przypadku braku takiej informacji naklejka nie zostanie dołączona do zamówienia.
UWAGA!
Naklejka wraz z dokumentem zakupu umieszczana jest na opakowaniu obok etykiety nadawczej w przeźroczystej kopercie.

Wiek: 2+

Dostępne opcje Jeździk Chodzik Pchacz MERCEDES GLE 63
» Kolorystyka: biały, czerwony, niebieski.

