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VÍTE, KTERÝ SE K VÁM HODÍ NEJVÍCE? KOČÁRKY BUGABOO SNADNO A PŘEHLEDNĚ. 
BUGABOO – komparace produktů (BUFFALO, CAMELEON3, DONKEY2, BEE5)  
Váháte, který kočárek Bugaboo je pro vás ten nejvhodnější? Víte, jaký je mezi modely rozdíl? V přehledné tabulce přinášíme základní uživatelské odlišnosti. Podívejte se na podrobné recenze, kde se dozvíte klady a zápory jednotlivých 
produktů od společnosti Bugaboo. 
 

Hodnotící tabulka 

Parametr (Důležitost) 
BUFFALO CAMELEON3 DONKEY2 BEE5 

Hodnocení Hodnocení Hodnocení Hodnocení 

Rozměr ve složeném stavu 34 x 54 x 88 cm - 30,5 x 60 x 84 cm - 48 x 60 x 71 cm - 90 x 46,5 x 32 cm - 

Rozměr v rozloženém stavu 91 – 112 x 60 x 88 cm - 91,5 – 104 x 59 x 97– 113 cm - 87– 105 x 60– 74 x 94 cm - 86 – 106 x 53 x 89 cm - 

Hmotnost kočárku 12,3 kg - 9,6 kg - 13,3 kg (mono) – 15,3 kg (twin) - 8,9 kg - 

Výška rukojeti 91 – 112 cm - 91,5 – 104 cm - 87 – 105 cm - 86 – 106 cm - 

Údržba (2) 

 Sportovní sedačku komplet 
rozeberete a vyperete v pračce, 
stejně jako vnitřek korby.  

 Snadno se skládá a rozkládá (není 
třeba sundávat sedačku).  

 Chcete-li vysoce kompaktní 
polohu, dá jeho složení, a poté 
opětovné sestavení, více práce. 

100 %  Sportovní sedačku komplet 
rozeberete a vyperete v pračce, 
stejně jako vnitřek korby.  

 Hůře se skládá a rozkládá (musí 
se sundat sedačka).  

 Chcete-li vysoce kompaktní 
polohu, dá jeho složení, a poté 
opětovné sestavení, více práce. 

100 %  Sportovní sedačku komplet 
rozeberete a vyperete v pračce, 
stejně jako vnitřek korby.  

 Snadno se skládá a rozkládá (není 
třeba sundávat sedačku).  

 Chcete-li vysoce kompaktní 
polohu, dá jeho složení, a poté 
opětovné sestavení, více práce 

100 %  Sportovní sedačku komplet 
rozeberete a vyperete v pračce, 
stejně jako vnitřek korby.  

 Snadno se skládá a rozkládá, je 
kompaktní a nezabere mnoho 
místa.  

 

100 % 

Bezpečnost (3) 

 Korbička a stříška jsou vyrobeny z 
látky s ochranným faktorem UPF 
50+.  

 Na konstrukci nejsou reflexní 
prvky.  

 Pětibodový bezpečnostní pás je 
samozřejmostí.  

 V nezávislých testech časopisu 
dTest (5/2016) získal 50 %. 

70 %  Korbička a stříška jsou vyrobeny z 
látky s ochranným faktorem UPF 
50+.  

 Na konstrukci nejsou reflexní prvky.  

 Pětibodový bezpečnostní pás je 
samozřejmostí.  

 V nezávislých testech časopisu dTest 
(5/2013) získal 83 %. 

90 %  Korbička a stříška jsou vyrobeny z 
látky s ochranným faktorem UPF 
50+.  

 Na konstrukci nejsou reflexní 
prvky.  

 Pětibodový bezpečnostní pás je 
samozřejmostí.  

 Kočárek nebyl odborně 
hodnocen. 

70 %  Korbička a stříška jsou vyrobeny z 
látky s ochranným faktorem UPF 
50+.  

 Na konstrukci nejsou reflexní 
prvky.  

 Pětibodový bezpečnostní pás je 
samozřejmostí.  

 Kočárek nebyl odborně 
hodnocen. 

70 % 

Kompatibilita (2) 

 Na podvozek díky adaptérům 
připevníte autosedačku, korbu i 
sportovní nástavbu.  

 Mezi sebou jsou kompatibilní 
některé doplňky. 

 Na konstrukci díky adaptérům 
nasadíte autosedačku Maxi Cosi, 
Maxi-Cosi Pebble, Cabriofix and 
Citi, Britax Baby-Safe Plus II a SHR 
II, a Be Safe iZi Go, a Cybex Aton a 
Bebe Confort Pebble. 

70 %  Na podvozek díky adaptérům 
připevníte autosedačku, korbu i 
sportovní nástavbu.  

 Mezi sebou jsou kompatibilní 
některé doplňky. 

 Na konstrukci díky adaptérům 
nasadíte autosedačku Maxi Cosi, 
Maxi-Cosi Pebble, Cabriofix and 
Citi, Britax Baby-Safe Plus II a SHR 
II, a Be Safe iZi Go, a Cybex Aton a 
Bebe Confort Pebble. 

70 %  Na podvozek díky adaptérům 
připevníte autosedačku, korbu i 
sportovní nástavbu.  

 Mezi sebou jsou kompatibilní 
některé doplňky. 

 Na konstrukci díky adaptérům 
nasadíte autosedačku Maxi Cosi, 
Maxi-Cosi Pebble, Cabriofix and 
Citi, Britax Baby-Safe Plus II a SHR 
II, a Be Safe iZi Go, a Cybex Aton a 
Bebe Confort Pebble. 

70 %  Na podvozek díky adaptérům 
připevníte autosedačku, korbu i 
sportovní nástavbu.  

 Produkty Bugaboo jsou mezi 
s sebou kompatibilní pouze 
částečně.  

 Na konstrukci díky adaptérům 
nasadíte autosedačku Maxi Cosi.  

 

70 % 

Korba (1) 

 Korbu sestavíte z hlubokého 
lůžka, rámu a barevného setu, 
který musíte ke každé základní 
sadě dokoupit.  

 Korbička je hodně dlouhá, může 
působit, že je úzká, ale půlroční 
dítě se do ní vejde.  

70 %  Korbu sestavíte z hlubokého 
lůžka, rámu a barevného setu, 
který musíte ke každé základní 
sadě dokoupit.  

 Korbička je hodně dlouhá, může 
působit, že je úzká, ale půlroční 
dítě se do ní vejde.  

70 %  Korbu sestavíte z hlubokého 
lůžka, rámu a barevného setu.  

 Korbička je hodně dlouhá, ale 
poměrně úzká. Se zimním 
fusakem se do ní větší miminko 
nemusí vejít. 

 Vše se dá vyprat v pračce. 

70 %  Korbu sestavíte z hlubokého 
lůžka, rámu a barevného setu.  

 Na Bee vypadá korba odlišně než 
na Buffalo, Cameleon nebo 
Donkey.  

 Korbička může působit, že je 
malá, ale půlroční dítě se do ní 

60 % 
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 Vše se dá vyprat v pračce.  Vše se dá vyprat v pračce. vejde.  

 Korba je kompatibilní s Bee5, Bee3 
a Bee +. 

 Vše se dá vyprat v pračce. 

Sedačka – hodnocení (2) 

 Sestavíte ji pomocí rámu, sportovního 
sedadla a stříšky.  

 Je otočná po směru i proti směru 
jízdy. 

 Nemá polohování nožiček.  

 Do pozice v lehu se naklápí celá 
sedačka. 

 Stříška má sluneční clonu. Na zadní 
straně stříšky je zip, který po uvolnění 
celou plochu zvětší.  

 K sedačce dokoupíte letní stříšku, 
která se dá celá zatáhnout, na dítě 
nebude svítit slunce, a zároveň jej 
ochrání před hmyzem.  

 Dětské madlo lze odklopit a přistoupit 
pohodlně k dítěti. 

 Sedačka je prostorná. 

70 %  Sestavíte ji pomocí rámu, sportovního 
sedadla a stříšky.  

 Je otočná po směru i proti směru 
jízdy. 

 Nemá polohování nožiček.  

 Do pozice v lehu se naklápí celá 
sedačka. 

 Stříška má sluneční clonu. Na zadní 
straně stříšky je zip, který po uvolnění 
celou plochu zvětší.  

 K sedačce dokoupíte letní stříšku, 
která se dá celá zatáhnout, na dítě 
nebude svítit slunce, a zároveň jej 
ochrání před hmyzem.  

 Dětské madlo lze odklopit a přistoupit 
pohodlně k dítěti. 

 Sedačka je prostorná. 

70 %  Sestavíte ji pomocí rámu, 
sportovního sedadla a stříšky.  

 Je otočná po směru i proti směru 
jízdy. 

 Nemá polohování nožiček.  

 Do pozice v lehu se naklápí celá 
sedačka. 

 Stříška má sluneční clonu. Na 
zadní straně stříšky je zip, který 
po uvolnění celou plochu zvětší.  

 K sedačce dokoupíte letní 
stříšku, která se dá celá 
zatáhnout, na dítě nebude svítit 
slunce, a zároveň jej ochrání před 
hmyzem.  

 Dětské madlo lze odklopit a 
přistoupit pohodlně k dítěti. 

 Sedačka je úzká.  

70 %  Sportovní sedačka se skládá ze 
sedáku a zádově opěrky.  

 Je rostoucí. 

 Je otočná a umístíte ji po směru i 
proti směru jízdy.  

 Nemá polohování nožiček a 
chybí dětské madlo.  

 Nabízí tři polohy – vzpřímený sed, 
leh a pololeh. Polohují se záda. 

 Stříška má integrovanou sluneční 
clonu.  

 Sedačka je velká a vejde se do ní 
s přehledem tříleté dítě.  

70 % 

Sedačka – úplný leh 
Ano (sedačka se naklopí celá) - Ano (sedačka se naklopí celá) - Ano (sedačka se naklopí celá) - Ano (k úplnému lehu několik centimetrů 

chybí) 
- 

Sedačka – otočení proti 
směru jízdy 

Ano - Ano - Ano - Ano - 

Sedačka – polohování 
nožiček 

Ne - Ne - Ne - Ne - 

Terén (2) 

 Perfektně se hodí na jízdu 
terénem.  

 Má kvalitní odpružení a velká 
kola, která projedou i kamenitou 
cestu.  

100 %  Projede mírný terén, přední kola 
do terénu určena nejsou.  

 Můžete dokoupit přední terénní 
kola.  

 Kočárek se hodí i na mírně 
kamenitou cestu a nic se s ním 
nestane.  

 Díky přehazovací rukojeti 
obtížnější terén projedete 
zadními koly. 

80 %  Zvládne mírný terén, ale po 
kamenité cestě může drncat.  

 Má kvalitní odpružení a velká 
kola, která projedou lesní cestu, 
pole, louku.  

80 %  Nehodí se na jízdu členitým 
terénem.  

 Kočárek je určený do města.  

 Zvládne jízdu na pěkné polní 
cestě nebo trávě v parku. 

 

50 % 

Nosnost (2) 

 Maximální nosnost: 39 kg 

 Maximální hmotnost dítěte: 23 kg 

 Maximální nosnost košíku: 
neuvádí  

 Maximální zatížení konstrukce 
vedlejším nákladem: 16 kg 

 Nosnost rukojeti: 6 kg 

100 %  Maximální nosnost:  neuvedeno 

 Maximální hmotnost dítěte: 17 kg 

 Maximální nosnost košíku: 4 kg 

70 %  Maximální nosnost: 44+ kg 

 Maximální hmotnost dítěte: 17 kg 

 Maximální nosnost košíku: 5 kg 
(boční), 10 kg (spodní)  

100 %  Maximální nosnost: neuvedeno 

 Maximální hmotnost dítěte: 17 kg 

 Maximální nosnost košíku: 4 kg  

70 % 

Košík (2) 
 Extrémně prostorný košík 

můžete odepnout a vyprat 

100 %  Košík můžete odepnout a vyprat 
v pračce. 

60 %  Prostorný košík můžete 
odepnout a vyprat v pračce. 

100 %  Košík můžete odepnout a vyprat 
v pračce.  

70 % 
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v pračce.  V mono verzi máte k dispozici 
ještě postranní koš. 

 Uvnitř najdete praktické kapsičky. 

Kola a konstrukce (3) 

 Díky pozici dvou kol projedete 
snadno sněhem nebo pískem.  

 Aretace předních kol je 
samozřejmostí, stejně jako 
kvalitní odpružení.  

 Kola jsou vyrobena ze 
speciálního materiálu (pěna) a 
nepropíchnou se. 

 Neojedou se ani po 
dlouhodobém používání.  

 Kočárek se dobře ovládá jednou 
rukou a poskytuje komfortní 
jízdu. 

 

90 %  Díky pozici dvou kol projedete 
snadno sněhem nebo pískem.  

 Aretace předních kol je 
samozřejmostí, stejně jako 
kvalitní odpružení.  

 Kola jsou vyrobena ze 
speciálního materiálu (pěna) a 
nepropíchnou se. 

 Přední kola jsou hodně malá a ne 
moc kvalitní.  

 Kočárek se dobře ovládá jednou 
rukou a poskytuje komfortní jízdu 
po městě. Brzda je na rukojeti.  

 Odpružení předních kol můžete 
posunout, když sjíždíte vyšší 
obrubník, nebo chystáte-li se do 
terénu a nechcete přehazovat 
rukojeť. 

 Můžete dokoupit zimní kola.  

70 %  Díky pozici dvou kol projedete 
snadno sněhem nebo pískem.  

 Aretace předních kol je 
samozřejmostí, stejně jako 
kvalitní odpružení.  

 Kola jsou vyrobena ze 
speciálního materiálu (pěna) a 
nepropíchnou se. 

 Neojedou se ani po 
dlouhodobém používání.  

 Kočárek lze ovládat v duo verzi 
jednou rukou. 

 Brzda je umístěna na levé straně 
(u kola). 

90 %  Aretace předních kol je 
samozřejmostí, stejně jako 
vylepšené odpružení. 

 Kola jsou vyrobena ze 
speciálního materiálu (pěna) a 
nepropíchnou se. Kvalitní brzda 
je umístěna uprostřed dole mezi 
koly. 

 

70 % 

Rukojeť (2) 

 Rukojeť nastavíte dle výšky 
osoby.  

 Madlo má koženkový potah.  

 Madlo není možné polohovat.  

 Na rukojeť nasadíte pásek pro 
snadnější manipulaci s kočárkem.  

 Připevníte stupátko. 

70 %  Rukojeť nastavíte dle výšky 
osoby.  

 Madlo má koženkový potah.  

 Madlo není možné polohovat.  

 Na rukojeť nasadíte pásek pro 
snadnější manipulaci s kočárkem.  

 Připevníte stupátko. 

 Má ruční brzdu. 

90 %  Rukojeť nastavíte dle výšky 
osoby.  

 Madlo má koženkový potah.  

 Madlo není možné polohovat.  

 Na rukojeť nasadíte pásek pro 
snadnější manipulaci s kočárkem.  

 Připevníte stupátko. 

70 %  Rukojeť nastavíte dle výšky 
osoby.  

 Madlo má koženkový potah.  

 Madlo není možné polohovat.  

 Na rukojeť nasadíte pásek pro 
snadnější manipulaci s kočárkem.  

 Připevníte stupátko. 
 

70 % 

Příslušenství (1) 

 Příslušenství je drahé.  

 Bugaboo nabízí veškeré 
příslušenství originální, nesmírně 
kvalitní a dokonalé. 

 Příslušenství není v ceně setu. 

 Vše musíte dokoupit. 

70 %  Příslušenství je drahé.  

 Bugaboo nabízí veškeré 
příslušenství originální, nesmírně 
kvalitní a dokonalé. 

 Příslušenství není v ceně setu. 

 Vše musíte dokoupit. 

70 %  Příslušenství je drahé.  

 Bugaboo nabízí veškeré 
příslušenství originální, nesmírně 
kvalitní a dokonalé. 

 Příslušenství není v ceně setu. 

 Vše musíte dokoupit. 

70 %  Příslušenství je drahé.  

 Bugaboo nabízí veškeré 
příslušenství originální, nesmírně 
kvalitní a dokonalé. 

 Příslušenství není v ceně setu. 

 Vše musíte dokoupit. 

70 % 

Poměr cena a kvalita (4) 

Kočárek je kvalitní, neničí se, unese 
nešetrné zacházení. Přesto je pořizovací 
cena za nový kočárek vysoká a může se 
vám zdát, že převyšuje užitek. 

70 % Kvalitní kočárek má své přednosti i 
zápory, je propracovaný, avšak jeho 
pořizovací cena je poměrně vysoká. 

70 % Kočárek pro dvojčata nebo sourozence 
snadno přeměníte na mono verzi. 
Negativem může být vyšší pořizovací 
cena. 

70 % Stylový městský kočárek vás zaujme svým 
designem a může vás odradit vyšší cenou. 

70 % 

Prodejní cena (rok 2017) 
Dvojkombinace: 33 000 Kč 
Sportovní kočárek: 29 000 Kč  

- Dvojkombinace: 29 400 Kč - Dvojkombinace (mono): 34 000 Kč 
Dvojkombinace (duo): 45 500 Kč 

- Dvojkombinace: 24 000 Kč 
Sportovní kočárek: 10 200 Kč 

- 

Celkové zhodnocení Vážený průměr hodnot 82 % Vážený průměr hodnot 76 % Vážený průměr hodnot 80 % Vážený průměr hodnot 70 % 

Shrnutí 

Designově povedený terénní kočárek nabízí 
rodičům pohodlné a snadné ovládání, nedrncá na 
kostkách ani na lesní cestě. Dítěti se pohodlně 
sedí. 
 

Elegantní městský kočárek přizpůsobíte svému 
outfitu kdykoli se vám zachce. Díky přehazovací 
rukojeti a pozici dvou kol jej využijete ve městě, 
v terénu nebo na pláži. 

Kvalitní kočárek pro jedno či dvě děti zůstane po 
letech používání stále v TOP stavu, neopotřebuje 
se, a nabízí pro rodiče i děti dostatečný komfort. 
 

Krásný a elegantní kočárek budete 
milovat kvůli prvotřídnímu designu, 
který sami vytvoříte.  
Pro kojence nemusí skýtat příliš velké 
pohodlí. 

 


