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Nazwisko pacjenta Nr zamówienia klienta

Numer artykułu: 420R119=20000_K

Zamawiający / dane do faktury Adres dostawy

Osoba kontaktowa i nr telefonu Data i podpis

Standardowe wyposażenie

Dane dodatkowe

Wiek Płeć

Waga w kg Wzrost w cm

Cena brutto

KA01      16 785,00   

KA02      20 390,00   

Kolor ramy

K011                   -     

K009                   -     

K010                   -     

KA36        2 225,00   

KA37        1 580,00   

KF38        1 800,00   

Kidwalk

Kidwalk Model Standardowy

KIDWALK II – Rozmiar 2 

Akcesoria kół

[  ] Blokada cofania (tylko w połączeniu z napędowymi kołami)

[  ] kolor: monster green

[  ] kolor: razzberry/pink

[  ] kolor: candy blue

• Samocentrująca stabilizacja miednicy

• Dynamiczny mechanizm zmiany środka masy 

• Regulowany kąt masztu

• Regulowane wąsy antywywrotne

• Hamulce

• 3 pozycje osi kół dużych

• Dwuczęściowa rama umożliwiająca transport

• Regulacja bez narzędzi

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.

Powyższe informacje pomogą dostosować ustawienia produktu do pacjenta i umożliwią rozwój produktu. Otto Bock 
gwarantuje, że powyższe dane wykorzystywane będą poufnie wewnątrz firmy.

KIDWALK I – Rozmiar 1 

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

[  ] blokada skrętu kół , tylko w połączeniu z tylnymi caster wheels

[  ] koła skrętne małe CRUISER , rozmiar 1; (pozwalają na wielokierunkowe przemieszczanie)
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KK15        2 590,00   

KK16        2 585,00   

KK05        1 445,00   

KL03        1 185,00   

KL04        1 780,00   

KL05        1 985,00   

KL02        1 780,00   

KN42 [  ] Pelota boczna miednicy           545,00   

KJ43           775,00   

KB44        1 675,00   

KJ45        1 075,00   

KC08           605,00   

KC09        1 350,00   

KC10        1 080,00   

KC11        1 675,00   

KC15        1 665,00   

KC12        1 680,00   

KC16        1 665,00   

KC13        1 655,00   

KC17        1 575,00   

KC14        2 420,00   

KC18        2 375,00   

[  ] System pelot bocznych klatki piersiowej, rozmiar 1 (szerokość: 16.4 – 26.6 cm; głębokość:10.1 – 16.4 cm)

Peloty tułowia

Akcesoria

[  ] Standardowe siedzenie rozm. 2

[  ] Siedzenie duże, wyścielone: 7.5 cm x 20.3 cm

[  ] Wydłużone siedzenie, rozm 1 S (wysokość stabilizacji bocznej: 10.1 cm)

[  ] Wydłużone siedzenie, rozm 2 S (wysokość stabilizacji bocznej: 10.1 cm)

[  ] Wydłużone siedzenie,  rozm 2 XL (wysokość stabilizacji bocznej: 30.3 cm)

[  ] Standardowe siedzenie rozm. 1

Siedzenie

Opcje kończyn dolnych

[  ] Pas piersiowy (nie dostępny z systemem pelot bocznych klatki piersiowej)

[  ] Opaski elastyczne (wspierające ruch kończyn dolnych)

[  ] Przesuwne prowadnice dla stóp (mocowane w okol kostek) 

[  ] Zagłówek Contoured, średni (wysokość: 12.7 cm x szerokość: 20.5 cm)

Pozycjonowanie miednicy

Przypisy

[  ] System pelot bocznych klatki piersiowej, rozmiar 2 (szerokość: 21.5 – 36.7 cm; głębokość:13.9 – 21.5 cm)

[  ] Zagłówek płaski (wys 7.6 x szer 10 cm )

[  ] Zagłówek Contoured, mały (wysokość:10 cm x szerokość: 15 cm)

[  ] Mocowanie zagłówka i2i, odchylane w dół (nie zawiera zagłówka)

Zagłówki (zawiera mocowanie zagłówka)

Mocowanie zagłówka

[  ] Paski kończyn dolnych ( tylko w połączeniu z wydłużonym siedzeniem rozmiar M i L)

[  ] Wydłużone siedzenie,  rozm 2 L (wysokość stabilizacji bocznej: 20.3 cm)

[  ] Wydłużone siedzenie,  rozm 1 M (wysokość stabilizacji bocznej: 15.2 cm)

[  ] Wydłużone siedzenie,  rozm 2 M (wysokość stabilizacji bocznej: 15.2 cm)

[  ] Wydłużone siedzenie,  rozm 1 XL (wysokość stabilizacji bocznej: 30.3 cm)

[  ] Wydłużone siedzenie,  rozm 1 L (wysokość stabilizacji bocznej: 20.3 cm)
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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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