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VALCO SNAP 4 – komparace produktů (VALCO SNAP 4 BLACK, VALCO SNAP 4 SPORT, VALCO SNAP 4 S POLOHOVÁNÍM)  
Zvažujete koupi sportovního kočárku bez otočné sedačky a nevíte, jaký je mezi modely VALCO SNAP 4 rozdíl? Podívejte se na základní uživatelské zkušenosti v hodnotící tabulce. Na konci naleznete odkaz na podrobnou recenzi.  
 

Hodnotící tabulka 
 

Parametr (Důležitost) 
VALCO SNAP 4 BLACK VALCO SNAP 4 SPORT VALCO SNAP 4 S POLOHOVÁNÍM 

Hodnocení Hodnocení Hodnocení 

Rozměr ve složeném stavu 
 
36 x 52 x 77 cm 

-  
37 x 52 x 77 cm 

-  
36 x 52 x 77 cm 

- 

Rozměr v rozloženém stavu 103 x 52 x 77 cm - 104 x 52 x 77 cm - 103 x 52 x 77 cm - 

Vnitřní rozměr korby 78 x 31 cm - 78 x 31 cm - 78 x 31 cm - 

Hmotnost kočárku 6,2 kg - 7,6 kg - 6,6 kg - 

Výška rukojeti 103 - 104 - 103 - 

Údržba (2) 

 Skládá se směrem dovnitř. Sedačka zůstane 
čistá, ale bouda se ušpiní.  

 Sedačku není možné vyprat v pračce. Šusťák 
se lehce udržuje vlhkou houbičkou.  

 Má pojistku proti otevření.  

 Brzda na zadní straně se snadno sešlápne i 
v letních botách. 

 Konstrukce není bytelná a rychle se 
opotřebuje.  

 Patří k nejlehčím kočárkům na trhu. 

70 %  Skládá se směrem dovnitř. Sedačka zůstane 
čistá, ale bouda se ušpiní.  

 Sedačku není možné vyprat v pračce. Šusťák 
se lehce udržuje vlhkou houbičkou.  

 Má pojistku proti otevření.  

 Brzda na zadní straně se snadno sešlápne i 
v letních botách. 

 Konstrukce není bytelná a rychle se 
opotřebuje.  

 Patří k nejlehčím kočárkům na trhu. 

70 %  Skládá se směrem dovnitř. Sedačka zůstane 
čistá, ale bouda se ušpiní.  

 Sedačku není možné vyprat v pračce. Šusťák 
se lehce udržuje vlhkou houbičkou.  

 Má pojistku proti otevření.  

 Brzda na zadní straně se snadno sešlápne i 
v letních botách. 

 Konstrukce není bytelná a rychle se 
opotřebuje.  

 Patří k nejlehčím kočárkům na trhu. 

70 % 

Bezpečnost (3) 
 Tento model nebyl testován.  

 Stříška má ochranu UPF 50+.  

 Pětibodový bezpečnostní pás. 

70 %  Tento model nebyl testován.  

 Stříška má ochranu UPF 50+. 

 Pětibodový bezpečnostní pás. 

70 %  Tento model nebyl testován.  

 Stříška má ochranu UPF 50+. 

 Pětibodový bezpečnostní pás. 

70 % 

Kompatibilita (2) 
 Na kočárek nasadíte pomocí adaptéru 

korbičku Valco a autosedačku Maxi Cosi 
(skupina 0/0+).  

70 %  Na kočárek nasadíte pomocí adaptéru 
korbičku Valco a autosedačku Maxi Cosi 
(skupina 0/0+). 

70 %  Na kočárek nasadíte pomocí adaptéru 
korbičku Valco a autosedačku Maxi Cosi 
(skupina 0/0+). 

70 % 

Korba (1) 

 Uvnitř je matrace a bílá vystýlka, kterou lze 
prát v pračce.  

 Součástí je madlo na přenášení.  

 Svrchní materiál se snadno udržuje a rychle 
schne. 

60 %  Uvnitř je matrace a bílá vystýlka, kterou lze 
prát v pračce.  

 Součástí je madlo na přenášení. 

 Svrchní materiál se snadno udržuje a rychle 
schne. 

60 %  Uvnitř je matrace a bílá vystýlka, kterou lze 
prát v pračce.  

 Součástí je madlo na přenášení. 

 Svrchní materiál se snadno udržuje a rychle 
schne. 

60 % 

Sedačka – hodnocení (2) 

 Široká sedačka poskytuje pohodlí i tříletému 
dítěti.  

 Prodlužovací stříšku oceníte v létě, protože do 
kočárku neproniknou sluneční paprsky. 

 Zabudovaným okénkem snadno 
zkontrolujete, co dítě dělá a do kočárku shora 
proudí vzduch.  

 Na zadní straně sedačky je kapsa na drobné 
předměty.  

 Sedačka nemá polohování nožiček. 

 Šusťákovina na sedačce je snadná na údržbu. 
Musíte koupit podložku do kočárku, jelikož 
dítě po materiálu klouže a v letních měsících 
se zapaří. 

50 %  Široká sedačka poskytuje pohodlí i tříletému 
dítěti.  

 Prodlužovací stříšku oceníte v létě, protože do 
kočárku neproniknou sluneční paprsky. 

 Zabudovaným okénkem snadno 
zkontrolujete, co dítě dělá a do kočárku shora 
proudí vzduch.  

 Na zadní straně sedačky je kapsa na drobné 
předměty.  

 Sedačka má polohování nožiček. 

 Šusťákovina na sedačce je snadná na údržbu. 
Musíte koupit podložku do kočárku, jelikož 
dítě po materiálu klouže a v letních měsících 
se zapaří. 

60 %  Široká sedačka poskytuje pohodlí i tříletému 
dítěti.  

 Prodlužovací stříšku oceníte v létě, protože do 
kočárku neproniknou sluneční paprsky. 

 Zabudovaným okénkem snadno 
zkontrolujete, co dítě dělá a do kočárku shora 
proudí vzduch.  

 Na zadní straně sedačky je kapsa na drobné 
předměty.  

 Sedačka má polohování nožiček. 

 Šusťákovina na sedačce je snadná na údržbu. 
Musíte koupit podložku do kočárku, jelikož 
dítě po materiálu klouže a v letních měsících 
se zapaří. 

60 % 
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 Opěrku zad není možné dát do úplného sedu. 

 Zádová opěrka se prohne pod těžším (nebo 
neposedným) dítětem.  

 Model není vhodný pro kojence. I přesto, že 
to výrobce uvádí. 

 Opěrku zad není možné dát do úplného sedu. 

 Zádová opěrka se prohne pod těžším (nebo 
neposedným) dítětem. 

 Opěrku zad není možné dát do úplného sedu. 

 Zádová opěrka se prohne pod těžším (nebo 
neposedným) dítětem.  

 Model není vhodný pro kojence. I přesto, že 
to výrobce uvádí. 

Sedačka – úplný leh Ano (téměř úplný) - Ano (téměř úplný) - Ano (téměř úplný) - 

Sedačka – otočení proti 
směru jízdy 

Ne - Ne - Ne - 

Sedačka – polohování 
nožiček 

Ne - Ano - Ano - 

Terén (2)  Není určen na jízdu terénem.  40 %  Zvládne mírný terén.  60 %  Není určen na jízdu terénem.  40 % 

Nosnost (2)  Maximální nosnost: 20 kg 90 %  Maximální nosnost: 20 kg 90 %  Maximální nosnost: 20 kg 90 % 

Košík (2) 
 Košík vyplňuje celý podvozek.  

 Může vám připadat malý a hůře dostupný.  

70 %  Košík vyplňuje celý podvozek.  

 Může vám připadat malý a hůře dostupný. 

70 %  Košík vyplňuje celý podvozek.  

 Může vám připadat malý a hůře dostupný. 

70 % 

Kola a konstrukce (3) 

 Pevná kola se nepropíchnou, ale rychle se 
ojedou.  

 Zapichují se do nich kamínky.  

 Odpružení není kvalitní.  

 Přední kola mají zabudovanou aretaci.  

 Může se stáčet k jedné straně. 

45 %  Nafukovací kola nabízejí pohodlnou jízdu po 
městě a vyrazit s kočárkem můžete i do 
mírného terénu.  

 Kola promazávejte a pravidelně dofukujte.  

 Odpružení není kvalitní.  

 Přední kola mají zabudovanou aretaci.  

60 %  Pevná kola se nepropíchnou, ale rychle se 
ojedou.  

 Zapichují se do nich kamínky.  

 Odpružení není kvalitní.  

 Přední kola mají zabudovanou aretaci.  

 Může se stáčet k jedné straně. 

45 % 

Rukojeť (2) 

 Pěnové madlo se snadno zničí.  

 Opatřete jej co nejdříve ochranou.  

 Kočárek lze ovládat jednou rukou ve městě na 
rovném povrchu.  

 Rukojeť není polohovací.  

50 %  Pěnové madlo se snadno zničí.  

 Opatřete jej co nejdříve ochranou.  

 Kočárek lze ovládat jednou rukou ve městě na 
rovném povrchu.  

 Rukojeť není polohovací. 

50 %  Pěnové madlo se snadno zničí.  

 Opatřete jej co nejdříve ochranou.  

 Kočárek lze ovládat jednou rukou ve městě na 
rovném povrchu.  

 Rukojeť není polohovací. 

55 % 

Příslušenství (1) 

 Je prodáván bez příslušenství.  

 Dokoupíte originální držák na pití, organizér, 
stříšku, vložnou tašku, korbičku, fusak, 
nánožník, pláštěnku, hrací pult.  

 Polohování nožiček, zad, podložku, ochranu 
madla pořídíte přes internet od švadleny. 

50 %  Je prodáván bez příslušenství.  

 Dokoupíte originální držák na pití, organizér, 
stříšku, vložnou tašku, korbičku, fusak, 
nánožník, pláštěnku, hrací pult.  

 Polohování zad, podložku, ochranu madla 
pořídíte přes internet od švadleny. 

55 %  Je prodáván bez příslušenství.  

 Dokoupíte originální držák na pití, organizér, 
stříšku, vložnou tašku, korbičku, fusak, 
nánožník, pláštěnku, hrací pult.  

 Polohování nožiček, zad, podložku, ochranu 
madla pořídíte přes internet od švadleny. 

50 % 

Poměr cena a kvalita (4) 
Perfektní náhrada za golfový kočárek pro dítě starší 18 
měsíců. Jako sportovní kočárek pro kojence by vás 
mohl zklamat. 

50 % Kočárek se hodí pro chodící dítě, které v něm občas 
usne, rádo se v něm projede, ale také venku běhá a 
netráví sezením celou procházku. 

75 % Jako sportovní kočárek má nekvalitní kolečka. Pokud 
jej kupujete místo golfových holí, budete příjemně 
překvapeni.  

55 % 

Prodejní cena (rok 2017) 

Maloobchodní cena sportovního kočárku VALCO SNAP 
4 BLACK je 5 000 Kč. Při troše štěstí jej pořídíte za 
4 500 Kč a při velkém štěstí za 4 000 Kč 

- Maloobchodní cena sportovního kočárku VALCO SNAP 
4 SPORT je 8 000 Kč, v akci pořídíte za 6 700 Kč. 
Maloobchodní cena sportovního kočárku VALCO SNAP 
4 SPORT TAILOR MADE je 8 600 Kč.  

- Maloobchodní cena sportovního kočárku VALCO SNAP 
4 s polohováním je 5 800 Kč. V akci jej zakoupíte za 
5 000 Kč. 
Maloobchodní cena sportovního kočárku VALCO SNAP 
4 TAILOR MADE s nánožníkem je 6 600 Kč. 
 

- 

Celkové zhodnocení Vážený průměr hodnot 59 % Vážený průměr hodnot 67 %  Vážený průměr hodnot 61 % 

Shrnutí 

Lehký kočárek za příznivou pořizovací cenu skvěle nahradí 
golfové hole, ale jako sporťák pro kojence vás neohromí. 

Lehký kočárek za příznivou pořizovací cenu ocení rodiče 
staršího dítěte, které chodí a v kočárku tolik času nepobude. 

Skladný kočárek za přijatelnou pořizovací cenu si zamilují 
nenároční rodiče, kteří pro dítě hledají něco mezi sportovním 
kočárkem a golfovými holemi. 

 
 


