
VNITŘNÍ KAPSIČKY  

pro vozík Leggero ENSO 

Obsah balení:   2x kapsička (pravá + levá) 

 

Návod na použití:   

Kapsičky upevněte na suché zipy ve vnitřním prostoru vozíku. Špičatá strana kapsičky patří směrem do zadní 

části vozíku. 

                 

Výrobce: DOKOV spol. s r.o. 

V případě jakých koliv dotazů volejte na tel. č.:  773 796 858 

Děkujeme za nákup výrobku značky DOGY components! 

www.ODPRUZENI.cz 
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