
Otto Bock Polska Sp. z o.o., ul. Koralowa 3,  61-029 Poznań, tel. (0-61) 65 38 250, fax (0-61) 65 38 266, e-mail: ottobock@ottobock.pl

Nazwisko pacjenta Nr zamówienia klienta

Nr artykułu: HR321=0000_K

Zamawiający / dane do faktury Adres dostawy

Osoba kontaktowa i nr telefonu Data i podpis

Dane dodatkowe

Wiek Płeć

Waga w kg Wzrost w cm

Cena brutto

HR32130001-027 5325,00

HR32130002-027 5310,00

HR32140001-027 5635,00

HR32140002-027 5545,00

Wyposażenie standardowe

Kolor ramy :  Srebrny

Kolor tapicerki siedziska: Ciemnoniebieski

* Kompaktowy, składany wózek dziecięcy

* Bardzo stabilna a zarazem lekka aluminiowa konstrukcja

* Łatwa w obsłudze (wystarczy jedna ręka) regulacja kąta oparcia

* Tapicerka siedziska oraz wzmocniona tapicerka oparcia (nylonowa)

* Hamulec nożny, blokada skrętu kół przednich, 

* Standardowy pas biodrowy,

Powyższe informacje pomogą dostosować ustawienia produktu do pacjenta i umożliwią rozwój produktu. Otto Bock 

gwarantuje, że powyższe dane wykorzystywane będą poufnie wewnątrz firmy.

Dane zawarte formularzu obowiązują do 03.12.2022 r. Zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszej aktualizacji danych. 

Producent zastrzega sobie możliwość modernizacji produktów. Zdjęcia wyrobów mogą w niewielkim zakresie różnić się od produktu rzeczywistego. Zdjęcia wózka nie 

odpowiadają wersji podstawowej produktu. 

Wybór niektórych ustawień lub opcji wyposażenia może ograniczać możliwości zamontowania w wózku innych opcji  wyposażenia lub ograniczać zakres 

regulowanych ustawień wózka.

Niniejszy cennik zawiera sugerowane ceny detaliczne w złotych. Wskazane kwoty mogą ulec zmianom bez uprzedniego zawiadomienia w przypadku zmian cen przez 

producenta, zmian podatkowych, przepisów celnych lub innych przyczyn zewnętrznych. Firma Otto Bock Polska sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania 

zmian parametrów technicznych, wyposażenia i specyfikacji prezentowanych produktów bez wcześniejszego uprzedzenia. Niniejszy formularz nie stanowi oferty w 

rozumieniu art. 66 ani też art. 543 Kodeksu Cywilnego”, natomiast jest zaproszeniem do ewentualnego zawarcia umowy zgodnie z treścią art. 71 Kodeksu 

Cywilnego.

UWAGA! Po rozpoczęciu procesu produkcyjnego nie ma możliwości ingerencji w konfigurację wózka oraz wycofania zamówienia.

Model standardowy

[  ] Lisa, rozmiar 1 (głębokość siedziska 30 cm) 

[  ] Lisa, rozmiar 1 (głębokość siedziska 35 cm) 

[  ] Lisa, rozmiar 2 (głębokość siedziska 35 cm) 

[  ] Lisa, rozmiar 2 (głębokość siedziska 40 cm) 
Stopka do przechyłu: Prawa

Koła przednie: Przednie koła EVA 180 mm

Koła tylne: Tylne koła EVA 250 mm

Lisa

Wózek dziecięcy składany
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HR32137100-027 225,00

HR16001102 785,00

HR32135300-343 475,00

HR32145300-343 555,00

HR32135200-343 1055,00

HR32145200-343 1075,00

HR32137700-031 675,00

HR32147700-031 675,00

HR32070060-031 675,00

HR32086500-031 675,00

HR32136100 635,00

HR32135500-031 555,00

HR32145500-031 435,00

HR32137200-031 930,00

HR32147200-031 920,00

HR32075800-031 565,00

HR32085800-031 530,00

HR32137800 360,00

HR32147800 395,00

HR32135700-031 180,00

HR32145700-031 180,00

HR32010080 100,00

HR32020080 100,00

HR32200120-343 1955,00

HR32400120-343 2555,00

HR32100100-074 285,00

HR32010100-074 285,00

481S64=ST005 210,00

HR32135800 305,00

HR32145800 305,00

HR32136200-094 800,00

[  ] Podstawowe wyścielenie rozmiar 1 "Coro-blue"

Akcesoria

[  ] Daszek w kolorze tapicerki (niebieski) z przezroczystą osłoną przeciwdeszczową

[  ] Śpiwór zimowy, rozmiar 2, dla siedziska o głębokości do 34 cm, coro blue

[  ] Śpiwór zimowy, rozmiar 3, dla siedziska o głębokości do 39 cm, coro blue

[  ] Peleryna przeciwdeszczowa, ciemnoniebieska rozmiar 1

[  ] Składana torba rozmiar 1

[  ] Peleryna przeciwdeszczowa, ciemnoniebieska rozmiar 2

[  ] Składana torba rozmiar 2

[  ] Plecak 

[  ] Pas na stopy z rzepami z podbiciem rozmiar 2

[  ] Podstawowe wyścielenie rozmiar 2 "Coro-blue"

[  ] Wyścielenie siedziska z multifunkcjonalnym oparciem rozmiar 2 "Coro-blue/dark blue"

[  ] Zagłówek (możliwy w opcji z "multifunkcjonalnym oparciem" rozm 2) rozmiar 2

[  ] Pas na stopy z rzepami z podbiciem rozmiar 1

[  ] Wyścielenie siedziska z multifunkcjonalnym oparciem rozmiar 1 "Coro-blue/dark blue"

[  ] Pałąk / barierka rozmiar 1

[  ] Wyścielenie pałąka / barierki rozmiar 1

[  ] Wyścielenie pałąka / barierki rozmiar 2

[  ] Spodenki siedzeniowe rozmiar 2 dla multifunkcjalnego oparcia rozm 2

[  ] Pałąk / barierka rozmiar 2

[  ] Zagłówek rozm 2 wyściełany (niedostępny w połączeniu z wyścieleniem siedziska z multifunkcjonalnym 

oparciem)

[  ] Wkładka redukująca szerokość siedziska (opcja 4-6-8 cm), rozmiar 2 (tylko w opcji z 

"multifunkcjonalnym oparciem")

[  ] Wkładka redukująca szerokość siedziska (opcja 4-6-8 cm), rozmiar 1 (tylko w opcji z 

"multifunkcjonalnym oparciem")

[  ] Spodenki siedzeniowe rozmiar 1 dla multifunkcjalnego oparcia rozm 1

[  ] Klin opuszczany w dół rozmiar 1

[  ] Klin opuszczany w dół rozmiar 2

[  ] Podłokietniki

[  ] Zagłówek rozm 1 wyściełany (niedostępny w połączeniu z wyścieleniem siedziska z multifunkcjonalnym 

oparciem)

[  ] Pas pięciopunktowy z obszyciem/wyścieleniem na kark

[  ] Zagłówek (możliwy w opcji z "multifunkcjonalnym oparciem" rozm 1) rozmiar 1

[  ] buggy board

wersja grudzień 2021



Otto Bock Polska Sp. z o.o., ul. Koralowa 3,  61-029 Poznań, tel. (0-61) 65 38 250, fax (0-61) 65 38 266, e-mail: ottobock@ottobock.pl

Firma Otto Bock Polska zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w konfiguracji zamówienia w pełnym porozumieniu z zamawiającym na 

wypadek niemożności dostarczenia pierwotnej wersji konfiguracji.

Firma Otto Bock Polska zobowiązuje odbiorcę do weryfikacji stanu opakowania przesyłki jeszcze w obecności kuriera, a następnie wymaga 

sprawdzenia jakości i kompletności towaru w terminie 3 dni od momentu odbioru dostawy.

Wydłużenie okresu gwarancji w przypadku dokonania naprawy (gwarancyjnej bądź serwisowej) obowiązuje jedynie na wymienione – nowe 

podzespoły.

Podmiot zgłaszający usterkę produktu jest odpowiedzialny za wycofanie towaru z użytkowania i niezwłoczne rozpoczęcie procesu reklamacji, mające 

na celu usunięcie wady bez ewentualnego przyczynienia się do powstania innych uszkodzeń na skutek użytkowania nie w pełni sprawnego sprzętu, 

bądź jego elementu.
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