
  

 

 

 



 

Życie jest podróżą 
Kompletnie przebudowana w 2015 roku nowa Weehoo iGo Turbo sprawi, że rodzinne 

rowerowe przygody staną się tak przyjemne jak nigdy dotąd. Zachowaliśmy unikalną 

cechę aktywnego uczestniczenia w jeździe, uprościliśmy użytkowanie, zwiększyliśmy 

poziom komfortu. 

 

2015 Weehoo iGo Turbo 

1. Zwiększony łuk rury holowniczej, aby mieściły się bagażniki, sakwy, koła o rozmiarach 29”, e-bikes  

2. Łatwe w użyciu zaczepy zastąpiły śruby szybkozaciskowe 

3. Większy kąt nachylenia siedziska dla wyższego poziomu komfortu 

4. Prosta regulacja siedziska za pomocą jednej ręki 

5. Obniżona wysokość siedziska nad podłożem dla zwiększenia stabilności przyczepki i bezpieczeństwa 

6. Szerokie pasy przy pedałach bezpiecznie trzymają nawet najmniejsze stopy 

 

 

 

 

 

 



 

Nieograniczone przygody 
Całkowicie nowa przyczepka Weehoo iGo Venture łączy najlepiej sprzedającą się iGo 

Turbo i dodatkowy element przygody poprzez dodanie dodatkowej przestrzeni 

bagażowej. Nieważne czy jedziesz do sklepu po zakupy na cały tydzień, czy pakujesz się na 

całodniową wycieczkę - Venture sobie poradzi.  

 

2015 Weehoo iGo Venture 

1. Zwiększony łuk rury holowniczej, aby mieściły się bagażniki, sakwy, koła o rozmiarach 29”, e-bikes  

2. Łatwe w użyciu zaczepy zastąpiły śruby szybkozaciskowe 

3. Większy kąt nachylenia siedziska dla wyższego poziomu komfortu 

4. Prosta regulacja siedziska za pomocą jednej ręki 

5. Obniżona wysokość siedziska nad podłożem dla zwiększenia stabilności przyczepki i bezpieczeństwa 

6. Szerokie pasy przy pedałach bezpiecznie trzymają nawet najmniejsze stopy 

7. Tylny stelaż dla zwiększenia ładowności 

8. Duże sakwy o rozmiarach pozwalających na załadowanie standardowych toreb na zakupy 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

Przygoda x 2 
Podwójny uśmiech i podwójna zabawa! To jest to, co zyskujesz decydując się na Weehoo 

iGo 2. Zawierająca wszystkie ulepszenia nowej iGo Turbo, iGo 2 jest teraz jeszcze 

skuteczniejsza w podwajaniu przygody. 

 

2015 Weehoo iGo 2 

1. Zwiększony łuk rury holowniczej, aby mieściły się bagażniki, sakwy, koła o rozmiarach 29”, e-bikes  

2. Łatwe w użyciu zaczepy zastąpiły śruby szybkozaciskowe 

3. Większy kąt nachylenia siedziska dla wyższego poziomu komfortu 

4. Prosta regulacja siedziska za pomocą jednej ręki 

5. Obniżona wysokość siedziska nad podłożem dla zwiększenia stabilności przyczepki i bezpieczeństwa 

6. Szerokie pasy przy pedałach bezpiecznie trzymają nawet najmniejsze stopy 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gotowa na każdą przygodę 

Przyczepka Weehoo WeeGo jest idealnym rozwiązaniem dla rodzin poszukujących 

tradycyjnej przyczepki w stylu buggy, które swoją aktywność wiążą również z innymi 

sportami. Gotowa do użytku zaraz po wyjęciu z pudełka, zarówno jako przyczepka 

rowerowa jak i spacerówka/jogger, WeeGo spełni wszystkie Twoje potrzeby. 

 

2015 Weehoo WeeGo 
1. Łatwo zdejmowana powłoka chroni pasażerów w trakcie niepogody 

2. Miękkie pasy bezpieczeństwa można użyć dla jednego lub dwójki dzieci 

3. Blokowane koło spacerowe do szybkiej zamiany pomiędzy spacerówką a joggerem 

4. Podwójne szwy zapewniają trwałość 

5. Przyciemniane okna ograniczają dostęp promieni słonecznych i zapobiegają przegrzaniu 

6. Duża przestrzeń bagażowa 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

Akcesoria 
Chociaż każda przyczepka Weehoo jest gotowa do użycia zaraz po wyjęciu z pudełka, 

dodatkowo proponujemy linię specjalnie zaprojektowanych akcesoriów, które zwiększają 

przyjemność z jazdy.  

Daszek i osłona 

przeciwdeszczowa 

Zapewnia ochronę pasażera przed 

słońcem i deszczem. Osłonę 

przeciwdeszczową można z łatwością 

zwinąć i schować, kiedy nie jest 

potrzebna.  

Zaczep 

Umożliwia łatwe przenoszenie 
przyczepki z jednego roweru na drugi. 
Zawiera tuleje pasujące do najczęściej 
spotykanych sztyc podsiodełkowych. 

Sakwy i bagażnik 

Zamień model Turbo lub iGo2 w Venture za 

pomocą dodatkowego mocnego stelaża 

bagażowego i dużych sakw. 



 

 

Cennik 

PLN 

 
SCD brutto 

marża / rabat cena hurtowa netto 

1-5 szt. > 5 szt. 1-5 szt. > 5 szt. 

iGo Turbo 1 599 28% 30% 936 910 

iGo Venture 1 999 28% 30% 1 170 1 138 

iGo 2 2 099 28% 30% 1 229 1 195 

Weego 1 399 28% 30% 819 796 

Zaczep 99 20% 25% 64 60 

Daszek 329 20% 25% 214 201 
 

Dane kontaktowe   

BM Consulting Beata 
Morawska 

ul. Okulickiego  7/9 
05-500 Piaseczno 

info@weehoo.pl                       (22) 203 53 32 
502 425 745 

 


