


ODPOWIEDŹ NA POTRZEBY DZIECI I OCZEKIWANIA RODZICÓW!

Misją marki Baby Jogger jest wyjście naprzeciw rosnącym wymaganiom rodziców i przede wszystkim zapewnienie najwyższego komfortu podróżowania 
dzieciom. Stąd nacisk na ciągły rozwój oraz innowacyjne rozwiązania, by każdy kolejny wózek był lżejszy, zwrotniejszy i bardziej przestronny. 
By przemierzanie każdej z dróg było łatwe i komfortowe. By dawać sposobność na wspólne dzielenie radości z poznawania otaczającego świata.

DLACZEGO BABY JOGGER?

Zwróć uwagę
na tę ikonkę,
aby upewnić się,
który produkt
posiada tę funkcję.

Zwróć uwagę
na tę ikonkę,
aby upewnić się,
który produkt
posiada tę funkcję.

Zwróć uwagę
na tę ikonkę,
aby upewnić się,
który produkt
posiada tę funkcję.

UNIKATOWY, FUNKCJONALNY SYSTEM SKŁADANIA 
„POCIĄGNIJ & ZŁÓŻ”
Opatentowany system składania Baby Jogger pozwala na złożenie wózka prostym ruchem 
pociągnięcia za pasek. Jednocześnie pasek ten doskonale sprawdza się w transporcie 
i przenoszeniu wózka. Żaden inny wózek nie składa się tak prosto i szybko!

„AKCJA- TRANSFORMACJA”!
Wygodne akcesoria Baby Jogger - oznaczone ikoną „AT” są niezwykle łatwe w montażu 
jak i demontażu. Wśród akcesoriów dostępne są m.in.: gondola, pałąk, adapter do  
fotelików samochodowych, tacka dla dziecka, platforma dla starszego dziecka, torba 
chłodząca, torba do transportu oraz wiele innych. Linia „Akcja-Transformacja” powstała z myślą  
maksymalizacji komfortu wymagających rodziców.

„TWÓRCZY EGOIZM-PROSTA ADAPTACJA DO POTRZEB 
RODZICÓW”
Różnorodność wózków Baby Jogger oraz ich rozwiązania ergonomiczne niezmiennie zapewniają 
ich rosnącą popularność wśród wymagających. Połączenie takich funkcji jak: opatentowany system 
składania, możliwość uprawiania joggingu wraz z dzieckiem oraz łatwa, wielokombinacyjna transfor-
macja sprawiają, że wózki Baby Jogger wychodzą naprzeciw wszelkim, najbardziej wyrafinowanym 
potrzebom aktywnych rodziców.
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Wózki Baby Jogger powstały z pasji tworzenia produktów, w pełni odpowiadających 
potrzebom dzieci i samych rodziców.

INNOWACYJNOŚĆ
Ponad 30 lat temu Baby Jogger wyznaczył nowy trend w designie wózków,  
tworząc pierwszy trójkołowy wózek do joggingu. Od tego czasu nieustanny  
pęd ku doskonalszym rozwiązaniom, zaowocowały powstaniem opatentowanego      
systemu składania Quick - Fold Technology, odwracalnego siedziska, wózka multifunk-
cyjnego, który zmienia się w wózek dla dwojga czy nawet trojga dzieci. Innowacyjność  
i ergonomiczne rozwiązania, w pełni odpowiadające na potrzeby “zabieganych” 
rodziców XXI wieku, zostały nie tylko docenione przez liczne grono specjalistów  
i organizacje, ale przede wszystkim przez samych rodziców.

JAKOŚĆ
Każdy wózek Baby Jogger, począwszy od etapu projektowania, wyróżnia się niezwykłą 
starannością wykonania oraz najwyższą jakością materiałów. Potwierdzeniem 
tego jest wieczna gwarancja na ramy wózków Baby Jogger. Dzięki temu podróż  
w każdych okolicznościach, nawet po trudnym terenie nie stanowi wyzwania. 

BEZPIECZEŃSTWO
Zapewnienie bezpieczeństwa dziecka dla każdego rodzica jest bezdyskusyjne. 
Stąd, aby zagwarantować rodzicom poczucie pewności i komfort użytkowania wóz-
ków Baby Jogger, podlegają one restrykcyjnym testom i kontroli. Świadectwem 
tego są certyfikaty międzynarodowych organizacji ASTM oraz zgodność  
z normą  europejską EN 1888:2012.



Niemal w każdy
z wózków Baby Jogger
jest możliwość wpięcia 
fotelika 0+

Czy wiesz,
że...

Wielofunkcyjne 
wózki Baby Jogger
- na każdą drogę
i na każdą  
okoliczność. 

Podróż na wiele sposobów
- tylko z Baby Jogger!

Gwarancja komfortowej podróży dwójki 
dzieci w podwójnych  wózkach Baby Jogger

Wózek, który rośnie 
razem z Twoją rodziną

city select®

city mini™ city mini™ GT

 
 

 

wózki podwójne travel systemsdostępne modele

 

doskonały na wymagającę spacery w trudnym terenie 
dzięki terenowym kołom

wózek, który rośnie wraz z rodziną

wygodny, lekki wózek idealny na długie spacery
i podróże 

z surferem
- wózek dla
trojga dzieci

city select®
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vue™

city mini™

 city mini™ 4-wheel

city mini™ GT

city select®

city elite®

summit™ X3
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Przekładane Siedzisko
•  Wózek wielofunkcyjny  
z przekładanym w 2 sekundy 
siedziskiem, bez konieczności jego 
(siedziska) zdejmowania  
ze stelaża wózka

Kompaktowe składanie
• Łatwe i szybkie składanie wózka 
do kompaktowych rozmiarów

Koła
• Przednie koła o średnicy 12,7 cm  
z możliwością blokady

• Przedział wiekowy: 
od urodzenia do osiągniecia wagi 15 kg 
• Waga wózka ok. 6,4 kg  
– lżejszy o 1,5 kg od wózka VUE

• Przedział wiekowy: 
od urodzenia do osiągnięcia wagi 15 kg
• Waga wózka - 7,9 kg

Siedzisko 
• Rozkładane oparcie w kilku pozycjach,  
w tym  do pozycji leżącej. Regulowany 
podnóżek,  w zależności od wzrostu 
dziecka

Siedzisko
• Opcje regulacji uchyłu oparcia do 
pozycji leżącej wraz z regulowanym 
podnóżkiem, sprawiają, że każda podróż 
będzie komfortowa, zwłaszcza podczas 
drzemki Dziecka

Uchwyt na kubek
• W zestawie dostępny poręczny 
uchwyt na kubek, mocowany 
na ramie wózka

Kompaktowe składanie
 •  Łatwe i szybkie składanie 

Travel system
 • Możliwość montażu gondoli 
oraz fotelika z grupy 0+ (NUNA, 
CYBEX, MAXI COSI CABRIO, 
PEBBLE)
(gondola wraz z fotelikiem               
do nabycia oddzielnie)Travel System

• Możliwość montażu gon-
doli oraz fotelika z grupy 0+ 
((NUNA, CYBEX, MAXI COSI 
CABRIO, PEBBLE) ( gondola 
wraz z fotelikiem do nabycia 
oddzielnie)

Koła
• Lekkie koła, o średnicy 15, 54 cm 
z możłiwością blokady

Aqua
BJ27424

Black
BJ26410

Blue
BJ26420

Brown
BJ26453

Shadow
BJ27411

Red
BJ26430

Cherry
BJ27431

Citrus
BJ27445

Dostępna 
Kolorystyka:

Dostępna 
Kolorystyka:

Unikalnie przekładane siedzisko VUE.  
Wystarczy jeden ruch, by zmienić ustawie-
nie oparcia siedziska, a tym samym op-
cje wyboru podróżowania – przodem lub 
tyłem do kierunku jazdy. Dzięki temu dziecko 
ma możliwość obserwacji otaczającego  
go świata, bądź kontaktu wzrokowego 
z rodzicem.

Rewolucyjna spacerówka z przekładanym oparciem siedziska - VUE  Baby Jogger
Zarówno tak jak rodzic, także i dziecko chce widzieć podczas spaceru albo rodzica, albo zaskakujący go świat dookoła. Dzięki najnowszej space-
rówce Baby Jogger z unikalnie przekładanym siedziskiem, opcja wyboru widoku należy do Niego ... z niewielką pomocą rodzica.

Niezwykle lekki wózek spacerowy - tylko 6,4 kg z unikalnie odwracalnym oparciem siedziska.
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city lite
Kompaktowe składanie
•  Łatwe, kompaktowe składanie 
za pomocą jednej ręki

Siedzisko
• Wielopozycyjne, rozkładane  
do pozycji leżącej oparcie 

Budka
• Duża, wielopozycyjna  budka 
przeciwsłoneczna z dwoma okienkami 
pozwalająca na obserwację dziecka  
w czasie podróży

Travel System
• Możliwość montażu fotelika z grupy 
0+ ( adapter oraz fotelik dostępne 
odrębnie) 

Siedzisko
 • Wielopozycyjne, rozkładane 
oparcie siedziska do pozycji 
leżącej

Budka przeciwsłoneczna
 • Budka z wielopozycyjną 
regulacją ustawienia daszka, 
wykonana z materiałów  
o najwyższym stopniu ochrony 
UV 50+

Koła
• Amortyzowane piankowe 
koła typu EVA, tylne 25,40 cm, 
przednie 17,78 cm pozwalające 
na płynną i komfortową jazdę

Uchwyt na kubek
• W zestawie dostępny 
poręczny uchwyt na kubek, 
mocowany na ramie wózka

Koła
• Amortyzowane koła 
o średnicy 18,4 i przednie 14 cm,  
z możliwością blokady

Black
BJ25410

Red
BJ25430

Tan
BJ25456 

Dostępna 
Kolorystyka:

Dostępna 
Kolorystyka:

City MINI ZIP to najbardziej kompaktowy z wózków Baby Jogger, pozwalający rodzicowi przemierzać komfortowo nawet 
przez najwęższe zakamarki. Jednocześnie  bezapelacyjnie funkcjonalny - po złożeniu zajmujący niewiele  
miejsca, a do tego o 50% mniejszy od wielkości standardowej parasolki.

Lekki i funkcjonalny wózek z amortyzacją na wszystkie koła, co czyni każdą podróż komfortową,
bez względu na rodzaj podłoża.

• Przedział wiekowy: 
od urodzenia do osiągniecia wagi 15 kg 
• Waga wózka ok. 7,3 kg • Przedział wiekowy: 

od urodzenia do osiągnięcia wagi 15 kg  
• Waga wózka ok. 7,3 kg

Black
BJ24410

Tan
BJ24429

Red
BJ24430
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Steel Gray
1962894

Evergreen/Gray
1962874

Składanie
• Unikalny, opatentowany system 
Quick - Fold Technology  
- umożliwia złożenie wózka  
jednym, prostym ruchem 
pociągnięcia  za  pasek.
• Automatyczna blokada wózka 
złożonego.

Składanie
• Unikalny, opatentowany system 
Quick - Fold Technology  
- umożliwia złożenie wózka  
jednym, prostym ruchem 
pociągnięcia  za  pasek.
• Automatyczna blokada wózka 
złożonego.

Travel System
• Możliwość wpięcia na ramę wózka 
gondoli Baby Jogger, fotelika z grupy 
0+
• Kompaktowa gondola, która 
umożliwia konwersję wózka City 
Mini oraz City Mini podwójny 
w wózek głęboki, odpowiedni dla 
dziecka od urodzenia 
do ok. 6 m-ca życia.
(sprzedawana odrębnie).Budka

 • Duża wielopozycyjna budka  
z okienkami oraz otworami  
wentylacyjnymi.

Budka
 • Duża wielopozycyjna budka  
z okienkami oraz otworami  
wentylacyjnymi.

Wielopozycyjne oparcie 
siedziska
• Wentylowane, regulowane 
siedzisko do pozycji leżącej  
z osłoną pogodową, 
zapewniającą wentylację oraz 
osłonę przed wiatrem.

Wielopozycyjne oparcie 
siedziska
• Wentylowane, regulowane 
siedzisko do pozycji leżącej  
z osłoną pogodową, 
zapewniającą wentylację oraz 
osłonę przed wiatrem.

Black/Gray
BJ11410

Black/Gray
BJ12410

Crimson/Gray
BJ11436

Crimson/Gray
BJ12436

Teal/Gray
BJ11429 Teal/Gray

BJ12429

Lime/Gray
BJ11440

Teal/Gray
BJ11429

Purple/Gray
BJ11428

Charcoal
1962439

Charcoal
1962889

Sand/Stone
BJ11457

Steel Gray
1962879

Navy Blue/Gray
BJ11494

Dostępna 
Kolorystyka:

Wózek  City Mini  to nowoczesny, lekki wózek (7,6 kg) posiadający unikatowy system składania pozwalający na złożenie 
wózka prostym ruchem pociągnięcia za pasek.

Black/Gray
BJ10410

Crimson/Gray
BJ10436

Sand/Stone
BJ10457

city mini™ 
czterokołowy

city mini™ 
podwójny

podwójny

 

 

 

• Przedział wiekowy: 
od urodzenia do osiągniecia wagi 15 kg 
• Waga wózka ok. 12,1 kg
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Wózek  City  Mini  GT   to  kolejny  z  rodziny  wózków  City  Mini - nowoczesny, wielofunkcyjny, lekki wózek  
(9,5 kg) doskonały na spacery nawet po najbardziej wymagającym terenie. NOWOŚĆ

Terenowe koła
• Amortyzowane, wiecznie pompowa-
ne koła o średnicy 21,6 cm 
• Skrętne przednie koła z automa-
tyczną blokadą
• Doskonale sprawdzające się w miej-
skiej dżungli,  jak i na trudnym terenie

Hamulec ręczny
• Ręczny hamulec dla dodatkowej 
pewności i komfortu jazdy

Siedzisko
• Wentylowane (dodatkowo usztywnio- 
ne) regulowane siedzisko rozkładane  
do pozycji leżącej

Regulowana wysokość rączki
• Regulowana wysokość rączki  
odpowiednia dla każdego rodzica  
bez względu na wzrost
• Łatwy w czyszczeniu uchwyt

Black/Black 
BJ15410

Teal/Gray
BJ15429

Charcoal
1962929

Crimson/Gray
BJ15436

Evergreen/Gray
1962934

Black/Gray
BJ16410

Taupe
1962924

Indigo
1962909

Granite
1962904

Lime/Gray
BJ15440

Steel Gray
1962939

Teal/Gray
BJ16429

Sand/Stone
BJ15457

Midnight/Gray
1967080

Crimson/Gray
BJ16436

city mini™ GT 
podwójny

 

 

 

Atrybuty wózka City Mini GT:

Dostępna 
kolorystyka:

Dostępna 
kolorystyka:

-  Unikatowy, funkcjonalny system składania! 
Quick Fold Technology - patent Baby Jogger,  
umożliwiający złożenie wózka  jednym, pros-
tym ruchem pociągnięcia  za  pasek. 

- Możliwość  wpięcia  na  ramę  wózka  
gondoli  Baby  Jogger,  fotelika z grupy 0+, 
oraz tzw. surfera - platformy dla starszego 
dziecka.

- Wygodne siedzisko, z opcją uchyłu  
do pozycji leżącej.

-  Duża, wielopozycyjna budka z okienkami.
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Dostępne akcesoria (sprzedawane osobno):
• Pałąk • Adaptery • Torba podróżna • Tacka dla dziecka • Gondola Deluxe • Torba termoizolacyjna
• Śpiwór • Platforma dla starszego dziecka • Uchwyt na Kubek • Konsola • Folia p/deszczowa

Budka
• 3-pozyjna budka UV 50+

Siedzisko:
• Wielopozycyjne, rozkładane 
siedzisko z regulowanym 
podnóżkiem
• Przekładane siedzisko 
przodem lub tyłem do kierunku 
jazdy

Rączka: 
• Teleskopowa rączka 
z regulacją wyskości

Terenowe koła: 
• Amortyzowane terenowe koła 
przednie (20,32 cm) i tylne 
koła (30,48 cm) z możliwością 
blokady przednich

Travel system 
• Możliwość wpięcia na stelaż 
wózka fotelika z grupy 0+, 
gondoli (sprzedawane osobno)

System składania
- Quick - Fold Technology:
• Pozwala na złożenie wózka 
wraz z siedziskiem zamontowa-
nym  przodem lub tyłem do 
kierunku jazdy. 
 • Automatyczna blokada po 
złożeniu

• Przedział wiekowy:
od 6. m-ca do ok. 3 roku życia (15 kg)
• Waga wózka: 12.7 kg

Hamulec ręczny
• Ręczny hamulec dla dodat-
kowej pewności i komfortu 
jazdy

city premier
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Dostępna 
Kolorystyka:

.City Select  to unikatowy wózek wielofunkcyjny, wyróżniający się sportową, a jednocześnie wyrafinowaną stylistyką. 
Pozwala na łatwą transformację w wózek głęboki, spacerowy, podwójny, z gondolą, z fotelikiem, dla bliźniaków i rodzeństwa 
w różnym wieku. Jeden wózek i aż 16 możliwych kombinacji!

16 w
yjątkow

ych kom
binacji.

1 m
ądry zakup

14 15

Rośnie wraz z rodziną
• Łatwa transformacja wózka  
w wózek głęboki, spacerowy, 
podwójny, z gondolą, z fotelikiem, 
dla bliźniaków i rodzeństwa  
w różnym wieku. 
• Aż 16 możliwych kombinacji!

Surfer- dodatkowa płaszczyzna 
• Poprzez wpięcie do ramy wózka, 
umożliwia jego konwersję w wózek 
odpowiedni nawet dla trójki 
rodzeństwa

Siedzisko
• Unikalny i wielofunkcyjny design 
umożliwia transformację wózka  
i wpięcie siedziska lub siedzisk na 
16 różnych sposobów, w tym przo-
dem lub tyłem do kierunku jazdy

Terenowe koła
• Wiecznie pompowane, łatwo zdej-
mowane koła z łożyskiem kulkowym
• Amortyzowane, skrętne koła przed-
nie z możliwością blokady

Rączka
• Teleskopowa rączka z regulacją 
wysokości

System składania
• Unikalny opatentowany system 
składania Baby Jogger - Quick - 
Fold technology - złożenie wózka 
jednym, prostym ruchem

Black
BJ23410

Onyx
BJ20410

Amethyst
BJ20428

Teal
BJ23429

Ruby
BJ20430

Red
BJ23436

Quartz
BJ20457

Titanium 
BJ20419

Charcoal (Denim) 
J23496

Akcesoria - opis na str. 19



summit X3

Hamulec ręczny
• Hamulec  ręczny,  umożliwiający  
kontrolę  nad  wózkiem   
w  trudnym terenie
• Ergonomiczna rączka z zabez-
pieczającą linką, doskonale 
sprawdzająca się podczas  
marszobiegów

Koła
• Pompowane, polimerowe, łatwo 
zdejmowane koła o średnicy:  
przednie 30,48 cm, tylne 40,64 cm, 
idealne do jazdy zarówno po śniegu 
czy piasku, jak również w wąskich 
alejkach
• Przednie koło obrotowe   z możli-
wością blokady idealne do joggingu
• Niezależne zawieszenie na 
wszystkich kołach

System skladania
• Unikatowy, funkcjonalny system 
składania! - patent Baby Jogger

Wentylowane siedzisko
• Usztywniane  siedzisko,   
z  uchyłem  oparcia  do pozycji 
prawie leżącej

Travel System
• Możliwość wpięcia na ramę wóz-
ka gondoli Baby Jogger,  fotelika 
 z grupy 0+

Black/Gray
BJ31410

Orange/Gray
BJ31439

Green/Gray
BJ31440  

Dostępna 
kolorystyka:

Wózek  SUMMIT  X3  to  unikalne  połączenie  wózka do zadań specjalnych - sprawdzającego się zarówno w mieście jak 
i w trudnym terenie. Umożliwiający wspólne poznawanie świata, oraz dzielenie sportowych pasji

Akcesoria - opis na str. 19

DODATKOWE ATRYBUTY:
- ergonomiczna rączka  
z zabezpieczającą linką,

- duża wielopozycyjna budka  
z okienkami oraz otworami 
wentylacyjnymi zapinanymi  
na rzepy,

- regulowane  5-punktowe  pasy  
bezpieczeństwa  z  osłonkami,

- waga ok. 12,7 kg16 17

Składanie
• Unikalny system składania- patent 
BABY JOGGER umożliwia złożenie 
wózka jednym, prostym ruchem 
pociągnięcia za pasek

System wózka głębokiego
• Możliwość wpięcia na ramę wózka 
gondoli Baby Jogger, 
fotelika z grupy 0+
• Możliwość wpięcia pałąka, adaptera  
do fotelika, tacki dla dziecka oraz 
pozostałych akcesoriów

• Adapter kompatybilny z większością 
modeli fotelików dostępnych na rynku
(Gondola oraz adapter możliwe 
do nabycia  oddzielnie)

Budka
• Duża wielopozycyjna budka  
z okienkami oraz otworami  
wentylacyjnymi,

Siedzisko
• Wentylowane, usztywnione,  regulo-
wane siedzisko rozkładane do pozycji 
leżącej

Podnóżek
• Dodatkowy, regulowany podnóżek 
dla mniejszych dzieci

Terenowe opony
• Wiecznie  pompowane, 
łatwo  zdejmowane  koła  z  łożyskami  
kulkowymi. 
• Koła przednie i tylne o średnicy 30,5 cm;
• Amortyzowane koło przednie  
z możliwością blokady

Regulowana wysokośc rączki
• Odpowiednia dla każdego rodzica, 
bez względu na wzrost

Black/Gray
BJ13410

Gray
BJ13411

Red
BJ13430

Charcoal (Denim)
BJ13496

Dostępna 
kolorystyka:

Wózek  City  Elite   to  wielofunkcyjny  trójkołowiec.  Wysoką  jakość  produkcji oraz zastosowanych materiałów potwierdzają 
międzynarodowe certyfikaty ASTM International  oraz  TÜV  Rheinland.  Dzięki  praktycznym  rozwiązaniom oraz niesza-
blonowej stylistyce spełnia najbardziej wyrafinowane wymagania rodziców.

Akcesoria - opis na str. 19



AKCESORIA
Gondola kompaktowa.
Gondola kompatybilna ze wszystkimi 
pojedynczymi wózkami oraz  z linii: 
City Mini, City Mini GT i Summit X3 
podwójny. 
• Atrybuty: uchylna budka, rączka  
oraz osłonka na nóżki. Odpowiednia 
dla dziecka o wadze do ok. 10 Kg

Gondola DELUXE
Kompatybilna z wózkami CITY MINI, 
MINI GT, MINI 4W, ELITE, SUMMIT X3
• Atuty: kompaktowe składanie, 
miękka wyściółka, duża budka 
z siatką zapinaną na zamek,
panel zwiększający przepływ
powietrza wewnątrz wózka.

Konsola dla rodzica. 
Uniwersalna konsola, mocowana 
na ramie wózka, z możliwością 
umieszczenia napoju oraz dwoma 
dodatkowymi schowkami na rzeczy 
osobiste rodzica. 

Addapter do fotelika samocho-
dowego. 
Adapter umożliwiający wpięcie 
fotelika z grupy 0+ na stelaż wózka, 
zapewniając bezpieczeństwo dziecka 
oraz wygodę i komfort podróży. 
Adapter przystosowany do popu-
larnych modeli foteli na rynku w tym: 
Peg Perego, Maxi Cosi, Cybex, Chicco, 
Graco, Evenflo oraz Baby Jogger, 
City Go.
Osłonka pogodowa
Osłonka chroniąca przed wietrzną 
pogodą, a jednocześnie zapewniająca 
wentylację. Wykonana z bezpiecz-
nych materiałów nie posiadających 
BPA

Śpiworek

Torba podróżna
Pojemna, z licznymi kieszeniami,  
doskonała do przechowywania akce-
soriów do pielegnacji malucha. 

Osłona przeciwsłoneczna. 
Osłona do wózka City Select.
Skutecznie chroni przed promie-
niowaniem słonecznym UV, 
jednocześnie zapewniając 
odpowiednią cyrkulację powietrza.

Torba termoizolacyjna.
Odpowiednia na 6 butelek. 
Doskonała podczas podróży 
w upalne dni. 

Uchwyt na kubek
Praktyczny uchwyt na kubek, 
przeciwdziałający rozlewaniu się 
napoju podczas podróży. Mocowany 
do ramy wózka.

Tacka
Tacka dla dziecka do wózków pojedy-
ńczych lub podwójnych, mocowana 
na pałąku wózka. Poprzez wgłębienie 
na kubek / butelkę pozwala na 
stabilne umieszczenie napoju, 
minimalizując rozlewanie.  Łatwa  
w czyszczeniu.

Surfer 
Surfer do wózków Baby Jogger to 
doskonałe rozwiązanie dla starszego 
dziecka. Bezpieczny środek transportu 
pozwalający na odpoczynek maluchowi, 
a przy tym zabawę. 
Powierzchnia surfera antypoślizgowa. 
Odpowiedni dla dzieci do wagi ok 20 kg

Pałąk
Dodatkowa ochrona w czasie 
podróży. 

sprzedawane osobno
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Dostępna 
Kolorystyka:

Black
BJ60510

Tan
BJ60556

Red
BJ60530

Bezpieczeństwo:
• Zgodny z normą bezpieczeństwa UE ECE R44.04,
• Ścianki boczne wypełnione pianką EPS absorbującą 
energię podczas zderzenia bocznego

Łatwy montaż:
• Możliwość montażu fotelika w samochodzie samocho-
dowymi pasami bezpieczeństwa lub na bazie ISOFIX
• Baza ISOFIX łatwa w montażu
• Wskaźniki w kolorze zielonym wskazujące na prawidłowy 
montaż

Travel System:
• Możliwość wpięcia na większości stelażach wózków Baby 
Jogger

Specyfikacja:
• Wymiary fotelika: 66,6 x 58,4 x 43,2 cm / 3,6 kg
• Wymiary bazy: 55,7 x 33,8 x 15,2 cm / 4,9 kg

Baza ISOFIX
• sprzedawana
osobno

Fotelik samochodowy City GO przeznaczony dla dzieci od 
urodzenia - grupa 0+ (0-13 kg), kompatybilny z wózkami Baby 
Jogger. Montowany w samochodzie na platformie z systemem 
ISOFIX, zapewniającym najwyższy poziom bezpieczeństwa.

Kompatybilny z wózkami (konieczny adapter):
City Mini, City Mini Gt, City Mini 4-koła, City Elite,
City Select, City Premier, Summit X3, City Mini Zip

BJ90228
kompatybilny z linią 
CITY SELECT/PREMIER

BJ92328
kompatybilny z linią 
CITY MINI ZIP

BJ90128
kompatybilny z linią CITY 
MINI (4W, GT), CITY ELITE, 
SUMMIT X3 City GO



1. Max wys. pasów ramiennych
2. Wysokość oparcia
3. Szerokość oparcia
4. Głębokość siedziska
5. Wysokość podnóżka
6. Szerokość podnóżka
7. Waga: 7,3 kg 

1. Max wys. pasów ramiennych
2. Wysokość oparcia
3. Szerokość oparcia
4. Głębokość siedziska
5. Wysokość podnóżka
6. Szerokość podnóżka
7. Waga: 7,3 kg 
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1. Max wys. pasów ramiennych
2. Wysokość oparcia
3. Szerokość oparcia
4. Głębokość siedziska
5. Wysokość podnóżka
6. Szerokość podnóżka
7. Waga: 7,9 kg 
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Rozmiar kół (cm) Rozłożony (cm) Złożony z kołami (cm) Złożony bez kół (cm) Waga Rekomendowana

waga (kg)
Kąt uchyłu oparcia

City Mini ZIP 14  przednie;
18,4 tylne

100 x 49 x 100 75 x 32 x 26 74 x 31 x 25 7,3 kg

zgodnie

z wytycznymi  normy 

EN1888 : 2012

- do 15 kg

(do ok. 3 roku życia)

15 kg

Vue Lite 12,7 83 x 50 x 106 110 x 33 x 24 99 x 28 x 27 6,4 kg 150°

City Lite 17,8 przednie;
25,4 tylne

102 x 58 x 97 76 x 58 x 28 75 x 46 x 23 7,3 kg 150°

City Mini
3 kołowy

20,3 100 x 61 x 104 79 x 61 x 25 74 x 51 x 16,5 7,6/8 kg

City Mini
4 kołowy

20,3 97 x 61 x 102 80 x 61 x 28 76 x 51 x 20 8,8 kg 150°

City Mini
Podwójny

20,3 104 x 76 x 106 79 x 76 x 29 79 x 76 x 18 12,1 kg 150°

City Mini GT 21,6 112 x 62 x 76/110 84 x 62 x 24 71 x 51 x 17 9,5 kg 150°

City Mini GT
Podwójny

21,6 112 x 76 x 76/110 84 x 76 x 31 67 x 76 x 18 14,7 kg 150°

City Select 20,3 przednie;
30,5 tylne

110 x 65 x 97/105 83 x 65 x 32 67 x 53 x 29 12,7 kg 163°

City Select
z drugim siedziskiem

20,3 przednie;
30,5 tylne

135 x 65 x 98/105 83 x 65 x 32 67 x 53 x 29 15,4 kg 163°

Summit X3 30,5 przednie;
40,6 tylne

126 x 64 x 102 80 x 64 x 39 70 x 53 x 18 12,7 kg 163°

City Elite 30,5 119 x 67 x 84/117 85 x 67 x 36 70 x 51 x 32 11,9 kg 152°



1. Max wys. pasów ramiennych
2. Wysokość oparcia
3. Szerokość oparcia
4. Głębokość siedziska
5. Wysokość podnóżka
6. Szerokość podnóżka
7. Waga: 11,9 kg 

1. Max wys. pasów ramiennych
2. Wysokość oparcia
3. Szerokość oparcia
4. Głębokość siedziska
5. Wysokość podnóżka
6. Szerokość podnóżka
7. Waga: 12,7 kg 

1. Max wys. pasów ram.
2. Wysokość oparcia
3. Szerokość oparcia
4. Głębokość siedziska
5. Wysokość podnóżka
6. Szerokość podnóżka

1.  Wysokość
2. Długość 
3. Szerokość  
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1. Max wysokość pasów ramiennych
2. Wysokość oparcia
3. Szerokość oparcia
4. Głębokość siedziska
5. Wysokość podnóżka
6. Szerokość podnóżka
7. Waga: 7,6 kg

1. Max wysokość pasów ramiennych
2. Wysokość oparcia
3. Szerokość oparcia
4. Głębokość siedziska
5. Wysokość podnóżka
6. Szerokość podnóżka
7. Waga: 8,8 kg
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1. Max wysokość pasów ramiennych
2. Wysokość oparcia
3. Szerokość oparcia
4. Głębokość siedziska
5. Wysokość podnóżka
6. Szerokość podnóżka
7. Waga: 12,1 kg 

1. Max wysokość pasów ramiennych
2. Wysokość oparcia
3. Szerokość oparcia
4. Głębokość siedziska
5. Wysokość podnóżka
6. Szerokość podnóżka
7. Waga: 14,7 kg

1. Max wysokość pasów ramiennych
2. Wysokość oparcia
3. Szerokość oparcia
4. Głębokość siedziska
5. Wysokość podnóżka
6. Szerokość podnóżka 
7. Waga: 9,5 kg su
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7. Waga: 12,7 kg,  podwójny: 15,4 kg

100 cm

25 cm
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