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VYJÁDŘENÍ VÝROBCE 
(otev řený dopis) 

 
 
Věc: Vyjádření výrobce k výsledkům testu dětských kočárků publikovaných v časopise dTest 5-2013. 
 
Společnost PATRON, největší český výrobce kočárků a příslušenství pro děti, zásadně nesouhlasí  
s výsledky testu dětského kočárku TERIX-4R vyráběného naší společností. 
 
• Vyjádření ke kapitole „bezpečnost“:  Dětský kočárek TERIX-4R splňuje veškeré požadavky dané 

platnými směrnicemi a normativy Evropského Společenství (včetně harmonizované normy ČSN EN 
1888). Jmenovitě dětský kočárek TERIX-4R beze zbytku spl ňuje  veškeré požadavky na parkovací 
a brzdící zařízení s ovladači umístěnými v dosahové oblasti dítěte, stanovené ČSN EN 1888.  
Ovládací síla, či kroutící moment potřebný k uvolnění parkovacího zařízení výše zmíněného 
výrobku mnohonásobn ě převyšuje  normou stanovené minimální hodnoty, z čehož vyplývá že 
dětský kočárek TERIX-4R…..NEMÁ bezpečnostní nedostatky, jak MYLNĚ a NEPRAVDIVĚ 
uvedeno v testu kočárků. 

 
• Vyjádření ke kapitole „rozkládání a skládání“:  V případě, že uživatel 

postupuje v souladu s návodem k obsluze, kočárek TERIX-4R 
disponuje vynikající složitelností podvozku (ve složeném stavu 
640x620x220 mm) a jednoduchou a rychlou možností rozložení. 
Vyobrazení č.3 ve fotogalerii testu zobrazuje bohužel pouze částečně 
složený podvozek. 
 

• Vyjádření ke kapitole „vybavení“:  Kočárek TERIX-4R je samozřejmě 
standardně dodáván včetně stříšky, včetně předních otočných kol 
s aretací, včetně úhlově a výškově nastavitelného vodítka. Kočárek 
může být vybaven standardně autosedačkou PATRON, případně je 
kompatibilní s řadou dalších autosedaček renomovaných výrobců.  
Potah kočárku lze samozřejmě prát v pračce a základní hmotnost 
výrobku je 12,8 kg (nikoliv 15,4 kg jak mylně uvedeno). 
 

Společnost PATRON považuje uvedení zjevně nesprávných a nepravdivých výsledků a závěrů za 
poškození svého dobrého jména a dobrého jména výrobku TERIX. Z tohoto důvodu považuje za nutné 
bránit se proti neobjektivním a tendenčním výsledkům provedeného testu a za tímto účelem zvažuje 
právní kroky vedoucí k nápravě. 
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