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BRITAX B-AGILE A B-MOTION – komparace produktů (B-AGILE 4, B-AGILE 4 PLUS, B-MOTION 4, B-MOTION 4 PLUS)  
Zvažujete koupi sportovního kočárku bez otočné sedačky od společnosti Britax Römer a nevíte, jaký je mezi modely B-AGILE a B-MOTION rozdíl? Podívejte se na základní uživatelské zkušenosti v hodnotící tabulce. Na konci naleznete 
odkaz na podrobnou recenzi.  
 

Hodnotící tabulka 

 

Parametr (Důležitost) 
BRITAX B-AGILE 4 BRITAX B-AGILE 4 PLUS BRITAX B-MOTION 4 BRITAX B-MOTION 4 PLUS 

Hodnocení Hodnocení Hodnocení Hodnocení 

Rozměr ve složeném stavu 30 x 58 x 71 cm - 41 x 58 x 73,5 cm - 27 x 58 x 70 cm - 45 x 55,5 x 73 cm - 

Rozměr v rozloženém stavu 100 x 58 x 90 cm - 101 x 58 x 89 cm - 105 x 58 x 100 cm - 110 x 55,5 x 105 cm - 

Vnitřní rozměr korby 75 x 32 cm - 75 x 32 cm - 75 x 32 cm - 75 x 32 cm - 

Hmotnost kočárku 8 kg - 9,5 kg - 10,5 kg - 11,5 kg - 

Výška rukojeti 100 cm - 100 cm - 84 – 110 cm - 84 – 112 cm - 

Údržba (2) 

 Kočárek lze rozebrat a vyprat.  

 Snazší je vyčistit sedačku 
houbičkou.  

 Složíte jej jedním tahem.  

 Vejde se do malého kufru auta.  

 Vnitřek korby snadno vyjmete (i 
s podložkou) a vyperete.  

80 %  Kočárek lze rozebrat a vyprat.  

 Snazší je vyčistit sedačku houbičkou.  

 Složíte jej jedním tahem.  

 Vejde se do malého kufru auta.  

 Vnitřek korby snadno vyjmete (i 
s podložkou) a vyperete. 

80 %  Kočárek lze rozebrat a vyprat.  

 Snazší je vyčistit sedačku houbičkou.  

 Složíte jej jedním tahem.  

 Vejde se do malého kufru auta.  

 Vnitřek korby snadno vyjmete (i 
s podložkou) a vyperete. 

80 %  Kočárek lze rozebrat a vyprat.  

 Snazší je vyčistit sedačku houbičkou.  

 Složíte jej jedním tahem.  

 Vejde se do malého kufru auta.  

 Vnitřek korby snadno vyjmete (i 
s podložkou) a vyperete. 

80 % 

Bezpečnost (3) 

 Kočárek (trojkolka) testoval 
v únoru 2017 portál 
Vergleich.org, kde obdržel 
hodnocení 1,3 (velmi dobře).  

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

 Pětibodový bezpečnostní pás. 

90 %  Produkt nebyl hodnocen.  

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

 Pětibodový bezpečnostní pás. 

70 %  Výrobek se stal v roce 2013 vítězem 
mezi 16 testovanými kočárky a 
dosáhl hodnocení z hlediska 
bezpečnosti a kvality ve výši 81 % 
(dTest). 

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

 Pětibodový bezpečnostní pás. 

90 %  Kočárek ohodnotila společnost dTest 
v květnu 2017. Získal 76 % a stal se 
vítězem mezi 18 testovanými 
sporťáky. 

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

 Pětibodový bezpečnostní pás. 

90 % 

Kompatibilita (2) 

 Pomocí adaptéru CLICK & GO® 
upevníte na podvozek korbičku i 
autosedačky od společnosti Britax 
Römer.  

 Bohužel není možná kompatibilita 
s jinými produkty, které společnost 
nabízí. 

70 %  Pomocí adaptéru CLICK & GO® 
upevníte na podvozek korbičku i 
autosedačky od společnosti Britax 
Römer.  

 Bohužel není možná kompatibilita 
s jinými produkty, které společnost 
nabízí. 

70 %  Pomocí adaptéru CLICK & GO® 
upevníte na podvozek korbičku i 
autosedačky od společnosti Britax 
Römer.  

 Bohužel není možná kompatibilita 
s jinými produkty, které společnost 
nabízí. 

70 %  Pomocí adaptéru CLICK & GO® 
upevníte na podvozek korbičku i 
autosedačky od společnosti Britax 
Römer.  

 Bohužel není možná kompatibilita 
s jinými produkty, které společnost 
nabízí. 

70 % 

Korba (1) 

 Není součástí sportovní verze a 
musíte ji zakoupit zvlášť.  

 Má polstrování zad, vyjímatelný a 
pratelný vnitřek, úchyt na přenášení 
a stříšku je možné na zadní straně 
odepnout, aby k dítěti proudil 
vzduch.  

60 %  Není součástí sportovní verze a 
musíte ji zakoupit zvlášť.  

 Má polstrování zad, vyjímatelný a 
pratelný vnitřek, úchyt na přenášení 
a stříšku je možné na zadní straně 
odepnout, aby k dítěti proudil 
vzduch.  

60 %  Není součástí sportovní verze a 
musíte ji zakoupit zvlášť.  

 Má polstrování zad, vyjímatelný a 
pratelný vnitřek, úchyt na přenášení 
a stříšku je možné na zadní straně 
odepnout, aby k dítěti proudil 
vzduch.  

60 %  Není součástí sportovní verze a 
musíte ji zakoupit zvlášť.  

 Má polstrování zad, vyjímatelný a 
pratelný vnitřek, úchyt na přenášení 
a stříšku je možné na zadní straně 
odepnout, aby k dítěti proudil 
vzduch.  

60 % 

Sedačka – hodnocení (2) 

 Sedačka se upíná na konstrukci, není 
možné ji otočit. 

 Nelze polohovat nožičky (dokoupíte 
od švadleny přes internet).  

 Opěrku zad nejde dát do úplného 

60 %  Sedačka se upíná na konstrukci, není 
možné ji otočit. 

 Polohovat nožičky lze. 

 Opěrku zad nejde dát do úplného 
sedu (upraví se pomocí dokoupených 

70 %  Sedačka se upíná na konstrukci, není 
možné ji otočit. 

 Nelze polohovat nožičky (dokoupíte 
od švadleny přes internet).  

 Opěrku zad nejde dát do úplného 

60 %  Sedačka se upíná na konstrukci, není 
možné ji otočit. 

 Polohovat nožičky lze. 

 Opěrku zad nejde dát do úplného 
sedu (upraví se pomocí dokoupených 

70 % 
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sedu (upraví se pomocí dokoupených 
pásků). 

 Úplný leh lze. 

 Na stříšce je všitý zip, po rozepnutí 
stříšku roztáhnete a vznikne 
odvětrávání. 

 Nutno dokoupit sluneční clonu 
(výrobce neprodává). 

 Pro větší batole je sedačka prostorná 
a pohodlná. 

 Pro šestiměsíční dítě je kočárek velký. 

 Zadní část sedačky má zabudovaný 
zip, který lze po celé délce rozepnout 
a do kočárku bude proudit vzduch.  

 Na sedačce vzadu je prostorná kapsa 
na příslušenství. 

pásků). 

 Úplný leh lze. 

 Stříška má sluneční clonu. 

 Pro větší batole je sedačka prostorná 
a pohodlná. 

 Pro šestiměsíční dítě je kočárek velký. 

 Zadní část sedačky má zabudovaný 
zip, který lze po celé délce rozepnout 
a do kočárku bude proudit vzduch.  

 Na sedačce vzadu je prostorná kapsa 
na příslušenství. 

sedu (upraví se pomocí dokoupených 
pásků). 

 Úplný leh lze. 

 Na stříšce je všitý zip, po rozepnutí 
stříšku roztáhnete a vznikne 
odvětrávání. 

 Nutno dokoupit sluneční clonu 
(výrobce neprodává). 

 Pro větší batole je sedačka prostorná 
a pohodlná. 

 Pro šestiměsíční dítě je kočárek velký. 

 Zadní část sedačky má zabudovaný 
zip, který lze po celé délce rozepnout 
a do kočárku bude proudit vzduch.  

 Na sedačce vzadu je prostorná kapsa 
na příslušenství. 

pásků). 

 Úplný leh lze. 

 Stříška má sluneční clonu. 

 Pro větší batole je sedačka prostorná 
a pohodlná. 

 Pro šestiměsíční dítě je kočárek velký. 

 Zadní část sedačky má zabudovaný 
zip, který lze po celé délce rozepnout 
a do kočárku bude proudit vzduch.  

 Na sedačce vzadu je prostorná kapsa 
na příslušenství. 

Sedačka – úplný leh Ano - Ano - Ano - Ano - 

Sedačka – otočení proti směru 
jízdy 

Ne - Ne - Ne - Ne - 

Sedačka – polohování nožiček Ne - Ano - Ne - Ano - 

Terén (2) 
 Nevhodný do terénu. 

 Zvládne jízdu na trávníku v městském 
parku. 

40 %  Kočárek je určený primárně na cestu 
po městě. 

40 %  Do mírného terénu (louka, lesní 
cesta). 

60 %  Do mírného terénu (louka, lesní 
cesta). 

70 % 

Nosnost (2) 

 Maximální nosnost: 22 kg 

 Maximální hmotnost dítěte: 15 kg 

 Maximální nosnost košíku: 4 kg 

 Maximální nosnost zadní kapsy: 1 kg 

60 %  Maximální nosnost: 22 kg 

 Maximální hmotnost dítěte: 15 kg 

 Maximální nosnost košíku: 4 kg 

 Maximální nosnost zadní kapsy: 1 kg 

60 %  Maximální nosnost: 24 kg 

 Maximální hmotnost dítěte: 17 kg 

 Maximální nosnost košíku: 4 kg 

 Maximální nosnost zadní kapsy: 1 kg  

80 %  Maximální nosnost: 26 kg 

 Maximální hmotnost dítěte: 20 kg 

 Maximální nosnost košíku: 4 kg 

 Maximální nosnost zadní kapsy: 1 kg  

90 % 

Košík (2) 

 Košík vyplňuje téměř celý podvozek.  

 Vejde se do něj drobnější nákup, 
případně věci pro dítě. 

 Je menších rozměrů. 

60 %  Košík vyplňuje téměř celý podvozek.  

 Vejde se do něj drobnější nákup, 
případně věci pro dítě. 

 Je menších rozměrů. 

60 %  Košík vyplňuje téměř celý podvozek.  

 Vejde se do něj drobnější nákup, 
případně věci pro dítě. 

 Je menších rozměrů. 

60 %  Košík vyplňuje téměř celý podvozek.  

 Vejde se do něj drobnější nákup, 
případně věci pro dítě. 

 Je menších rozměrů. 

60 % 

Kola a konstrukce (3) 

 Plastová kola se ojedou. 

 Nepropíchnou se. 

 Odpružení není příliš kvalitní. 

 Nehodí se do terénu. 

45 %  Plastová kola se ojedou. 

 Nepropíchnou se. 

 Odpružení není příliš kvalitní. 

 Nehodí se do terénu. 

45 %  Nafukovací kola jsou slušné kvality. 
Odpovídají ceně kočárku. 

 Do terénu kočárek určen není, ale 
polní cestu zvládne. 

 Dejte pozor na píchnutí.  

 Kola je třeba pravidelně promazávat 
a dofukovat.  

 Odpružení není příliš dobré.  

60 %  Kolečka jsou ze speciálního materiálu, 
který není možné propíchnout.  

 Výrobce uvádí, že kočárek je do 
terénu, avšak do hor nebo na 
kamenitou cestu se z uživatelského 
hlediska nehodí.  

 Odpružení není příliš dobré. 

60 % 

Rukojeť (2) 

 Pěnové madlo nelze polohovat. 

 Nutné pořídit potah z koženky (madlo 
se zničí).  

 Na rovném povrchu lze ovládat 
jednou rukou. 

 Rukojeť je pro vyšší postavu 
posazena nízko. 

50 %  Pěnové madlo nelze polohovat. 

 Nutné pořídit potah z koženky (madlo 
se zničí).  

 Na rovném povrchu lze ovládat 
jednou rukou. 

 Rukojeť je pro vyšší postavu 
posazena nízko. 

50 %  Pěnové madlo lze sklápět. 

  Nutné pořídit potah z koženky 
(madlo se zničí).  

 Na rovném povrchu lze ovládat 
jednou rukou. 

65 %  Pěnové madlo lze sklápět. 

  Nutné pořídit potah z koženky 
(madlo se zničí).  

 Na rovném povrchu lze ovládat 
jednou rukou. 

65 % 

Příslušenství (1) 
 Ke kočárku musíte zakoupit veškeré 

příslušenství. 

 Společnost Britax prodává nánožník, 

50 %  Ke kočárku musíte zakoupit veškeré 
příslušenství. 

 Společnost Britax prodává nánožník, 

55 %  Ke kočárku musíte zakoupit veškeré 
příslušenství. 

 Společnost Britax prodává nánožník, 

50 %  Ke kočárku musíte zakoupit veškeré 
příslušenství. 

 Společnost Britax prodává nánožník, 

55 % 
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fusak, autosedačku, korbičku, 
organizér, pláštěnku, tašku na 
kočárek.  

 Od jiné značky dokoupíte polohování 
nožiček a zad, sluneční clonu, 
podložku do kočárku, rukávník na 
kočárek, ochranu madla. 

fusak, autosedačku, korbičku, 
organizér, pláštěnku, tašku na 
kočárek.  

 Od jiné značky dokoupíte polohování 
zad, podložku do kočárku, rukávník 
na kočárek, ochranu madla. 

fusak, autosedačku, korbičku, 
organizér, pláštěnku, tašku na 
kočárek.  

 Od jiné značky dokoupíte polohování 
nožiček a zad, sluneční clonu, 
podložku do kočárku, rukávník na 
kočárek, ochranu madla. 

fusak, autosedačku, korbičku, 
organizér, pláštěnku, tašku na 
kočárek.  

 Od jiné značky dokoupíte polohování 
zad, podložku do kočárku, rukávník, 
ochranu madla na kočárek. 

Poměr cena a kvalita (4) 
Cena odpovídá kvalitě. Levný kočárek se 
hodí pro starší batole a perfektně 
poslouží místo golfových holí. 

50 % Cena odpovídá kvalitě. Polohování 
nožiček padá a musí se reklamovat. 

55 % Slušný kočárek, který má nedostatky, ale 
díky příznivé ceně je budete akceptovat. 

75 % Cena odpovídá kvalitě. Polohování 
nožiček padá a musí se reklamovat. 

75 % 

Prodejní cena (rok 2017) 

Maloobchodní cena sportovního kočárku 
je 5 000 Kč, v akci za 4 400 Kč. Počítejte 
s investicí okolo 2 500 Kč (vše 
neznačkové) za pláštěnku, fusak, 
nánožník, polohování nožiček, ochranu na 
madlo a sluneční clonu. 

- Maloobchodní cena sportovního kočárku 
je 5 700 Kč, zlevněné za 4 800 Kč. 
Počítejte s investicí okolo 2 000 Kč (vše 
neznačkové) za pláštěnku, fusak, 
nánožník a ochranu na madlo. 

- Maloobchodní cena sportovního kočárku 
je 6 700 Kč, levně ve výprodeji za 5 200 
Kč. Počítejte s investicí okolo 2 500 Kč 
(vše neznačkové) za pláštěnku, fusak, 
nánožník, polohování nožiček, ochranu na 
madlo a sluneční clonu. 

- Maloobchodní cena sportovního kočárku 
je 8 700 Kč, v akci za 7 100 Kč. Počítejte 
s investicí okolo 2 000 Kč (vše 
neznačkové) za pláštěnku, fusak, 
nánožník a ochranu na madlo. 

- 

Celkové zhodnocení Vážený průměr hodnot 60 % Vážený průměr hodnot 59 % Vážený průměr hodnot 70 % Vážený průměr hodnot 72 % 

Shrnutí 

Kočárek představuje přechod mezi golfovými 
holemi a sportovní verzí. Je lehký, má značné, 
ale upravitelné, nedostatky, které mu vzhledem 
k nízké pořizovací ceně odpustíte. 

Vcelku slušný kočárek nabízí pohodlnou jízdu 
pro rodiče i dítě po městě. Je určen nenáročným 
uživatelům, kteří nemohou investovat 
desetitisíce do koupě nového kočárku. 

Cenově přijatelný kočárek má nedostatky 
v oblasti polohování zad a nožiček, které je 
možné za přijatelnou sumu peněz poměrně 
snadno vyřešit. 

Kočárek má své nedostatky, v oblasti polohování 
zad. Tento drobný detail je možné snadno 
vyřešit a produkt se řadí mezi povedené modely 
z řady sportovních kočárků bez otočné sedačky. 

 
 

 

  


