
Te samochodziki to świetna zabawa dla mojej Córci, a dla mnie - spokojne zakupy. Wypożyczamy 
go zawsze gdy jesteśmy na zakupach. Super sprawa! i nie drogo jak na bez ograniczenia czasu. 
Olga Musiałek, Gdańsk dodano: 30-12-2011

Witam, mój synek ma 2 latka i klika dni temu pierwszy raz wsiadł do samochodzika . to co tam 
wyprawiał nie da się opisać słowami, ktoś kto wymyślił ten pojazd jest superowy !!! my mamy 
dzięki niemu możemy spokojnie zrobić zakupy lub po prostu "pobuszować " po sklepach a nasze 
pociechy mogą się bawić i wszyscy są zadowoleni. EWELINA, KUŻMIERSKA, KATOWICE 
dodano: 29-12-2011

Nasz 17-sto miesięczny synuś był bardzo zadowolony z jazdy samochodzikiem. Przejażdżka bardzo 
mu się podobała. Na pewno zostaniemy stałymi klientami. Marcin Pająk, Gdańsk dodano: 21-12-
2011

Wypożyczaliśmy samochodzik 2 razy naszej 14 miesięcznej córeczce. Bardzo jest zadowolona i 
jeszcze długo po skończonej jeździe mówi "brum, brum," My- rodzice - mamy wolne ręce przy 
robieniu zakupów i wiemy, że mała siedzi grzecznie, a nie biega po sklepie Bardzo dobry pomysł, 
rodzice spokojnie mogą zrobić zakupy, a dziecko ma atrakcję i się nie nudzi. Poza tym autka są 
bardzo ładne, a forma płatności bardzo dogodna i nie trzeba zostawiać dokumentu. Barbara Sosna,  
Katowice dodano: 20-12-2011

Bardzo fajny pomysł na spokojne zakupy szczególnie gdy ma się dwa małe brzdące. Ciekawy 
pomysł z tym wypożyczaniem że nie trzeba zostawiać dokumentu. Robert Morawski, Katowice  
dodano: 18-12-2011

Autka są SUPER!!!dla takiej rozrywki dojeżdżam z moim Maluchem aż 30km, ponieważ w całych 
Katowicach są tylko w Silesi. - polecam wszystkim. Agnieszka Kania, Katowice dodano: 18-12-
2011

Cudowny "wynalazek", szybko i sprawnie zrobione zakupy przy zajętym i wniebowziętym 
dziecku :) bez kolejki, bez dokumentu - super. Patrycja Dębowska, Rzeszów dodano: 17-12-2011

Samochodziki są super, rewelacyjny pomysł na spokojne zakupy i wreszcie bez dopłaty. Tadeusz  
Berek, Zamość dodano: 16-12-2011

Samochodzik jest bombowy. Nareszcie dziecko nie nudzi się gdy robię zakupy. Córka jest bardzo 
zadowolona i zawsze mam problem gdy oddajemy Samochodzik bo nie chce wysiąść. Polecam 
wszystkim maluchom no i rodzicom. Beata Kiryło Gdańsk dodano: 14-12-2011

Samochodzik jest super, moja córka była bardzo zadowolona. miałam problem z oddaniem bo 
chciała ciągle tam siedzieć, Polecam dla wszystkich zabieganych i zmuszonych do robienia 
zakupów z dziećmi rodziców. Barbara Bałuszyńska, Toruń dodano: 11-12-2011


