
DE  Gepäckträger
EN  Rack
FR  Porte-bagages
IT  Portapacchi
ES  Portaequipajes
CS  Nosič
SL  Prtljažnik
PL  Bagażnik
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der Unkomplizierte
leicht zu montieren und 
einfach in der Handhabung

der Stabile 
extra robust und dennoch leicht 
dank hochwertigem Aluminium 
und minimalistischem Design

Fuss-free
Easy to mount and 
simple to use

Stable 
Extra robust yet lightweight 
thanks to the high-quality 
aluminium and minimalist design

Simple
Installation facile et  
maniement simple

Robuste
Très robuste et cependant léger 
grâce à l’aluminium de haute qualité 
et au design minimaliste

Semplice
Facile da montare 
e da usare

Stabile 
Extra robusto e leggero 
grazie all‘alluminio di alta qualità 
e al design minimalista

woom❸ PICKUP RACK
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MONTAŽA
Prtljažnik pritrdite s priloženimi vijaki 
in podložkami z nateznim navorom 
4 Nm na štirih položajih (najprej 
na obeh spodnjih navojnih ušescih 
na območju pesta in nato na obeh 
zgornjih ušescih na obeh straneh 
sedežne cevi).
Pri montaži obvezno pazite na sre-
dinsko pritrditev prtljažnika glede na 
okvir in pnevmatike. Po potrebi lahko 
položaj prtljažnika popravite tako, 
da vijake rahlo odvijete, potegnete 
prtljažnik v pravilen položaj in vijake 
ponovno privijete.

NAPOTKI
Prtljažnik je atestiran za največjo 
obremenitev 18 kg. Največjo obreme-
nitev kolesa samega najdete v ustrez-
nih navodilih za montažo; te se s težo 
prtljažnika ne sme prekoračiti. Redno 
preverjajte navor privitih vijakov.
Prtljažnik ni primeren za pritrditev 
otroškega sedeža ali vleko prikolice.
Prtljažnik je opremljen z dodatnim 
odsevnikom, ki izpolnjuje predpise o 
cestnem prometu, veljavne v večini 
držav. Prosimo, pozanimajte se, ali 
odsevnik ustreza tudi predpisom, ki 
veljajo v vaši državi. Ko se na prtlja-
žniku nahaja prtljaga, mora odsevnik 
ostati viden.

OPOZORILA
Prtljažnik je zasnovan glede na 
geometrijo, trdnost, pnevmatike in 
velikost woom kolesa, na katerega 
se montira, zato se ga sme montirati 
samo na to kolo in samo s priloženimi 
vijaki in podložkami. Prtljažnika se ne 
sme spreminjati.

Prevoz prtljage s kolesom je varen 
samo, če se prtljaga prevaža na prtlja-
žniku ali morebitni drugi napravi, ki je 
za ta namen predvidena na kolesu. Če 
je na prtljažniku prtljaga, bodo krmilo 
kolesa in zavore delovale drugače, kot 
če kolo ni obremenjeno. Prepričajte 
se, da je prtljaga na prtljažniku razpo-
rejena enakomerno.
Prtljaga (torbe za prtljago) se na 
prtljažnik pritrdijo po navodilih 
proizvajalcev. Prepričajte se, da na 
prtljažniku ni nepritrjenih pasov, ki bi 
se lahko zapletli v zadnje kolo.

NAJVEČJA OBREMENITEV
18 kg / skladno z ISO 11243

MONTAŻ
Zamontuj bagażnik za pomocą załą-
czonych śrub i podkładek momentem 
dokręcania 4 Nm w czterech punktach 
(najpierw w obu dolnych otworach 
gwintowanych w obszarze piasty, a 
następnie w obu górnych otworach po 
obu stronach za rurą podsiodłową).
Podczas montażu uważaj, aby ustawić 
bagażnik centralnie w stosunku do 
ramy i opony. W razie potrzeby możesz 
skorygować pozycję bagażnika, odkrę-
cając lekko śruby, ustawiając bagażnik 
we właściwej pozycji i ponownie 
dokręcając śruby.

WSKAZÓWKI
Dopuszczone obciążenie maksymalne 
bagażnika wynosi 18 kg. Obciążenie 
maksymalne samego roweru znajdziesz 
w instrukcji obsługi roweru; składa 
się na nie waga rowerzysty, masa 
bagażnika i masa ewentualnego 
bagażu. Obciążenia tego nie wolno 
przekroczyć. Regularnie sprawdzaj 
moment dokręcenia śrub.
Bagażnik nie nadaje się do mocowania 
fotelika dziecięcego ani do ciągnięcia 
przyczepy.
Bagażnik wyposażony jest w dodat-
kowe światło odblaskowe, które w 
większości krajów spełnia wymogi 
obowiązujących tam przepisów ruchu 
drogowego. Dowiedz się, czy to 
światło odblaskowe spełnia również 
wymogi przepisów obowiązujących 
w Twoim kraju. Światło odblaskowe 
musi być widoczne, gdy na bagażniku 
znajduje się bagaż.

WSKAZÓWKI OSTRZEGAWCZE
Jeżeli chodzi o geometrię, sztywność 
oraz opony i rozmiar roweru, na któ-
rym ma być zamontowany, bagażnik 
został skonstruowany do rowerów 
woom i dlatego wolno go monto-
wać tylko na nich i tylko za pomocą 
załączonych śrub i podkładek. Wszelkie 
modyfikacje bagażnika są zabronione.
Przewóz bagażu na rowerze jest 
bezpieczny tylko wtedy, gdy bagaż 
przewożony jest na bagażniku lub 
na ewentualnie zamontowanym na 
rowerze wyposażeniu przeznaczonym 
do tego celu. Gdy na bagażniku znaj-
duje się bagaż, to podczas kierowania 
i hamowania rower zachowuje się 
inaczej niż bez obciążenia. Upewnij się, 
że bagaż jest równomiernie rozłożony 
na bagażniku.
Bagaż (np. torby bagażowe) mocowany 
na bagażniku należy mocować zgodnie 
z instrukcją danego producenta. 
Upewnij się, żeby jakiekolwiek paski nie 
zaplątały się w tylnym kole.

MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE 
18 kg / zgodnie z normą ISO 11243

Assembly Instruction 
11.20

Producent: woom GmbH
Halle Nr 14 • Top 5
3400 Klosterneuburg • Austria
Dystrybucja: woom Polska 
idiSport sp. z o.o. • NIP 7010969640 
02-202 Warszawa • Pandy 9/2
woom@woombikes.pl
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MONTAŽA
Prtljažnik pritrdite s priloženimi vijaki 
in podložkami z nateznim navorom 
4 Nm na štirih položajih (najprej 
na obeh spodnjih navojnih ušescih 
na območju pesta in nato na obeh 
zgornjih ušescih na obeh straneh 
sedežne cevi).
Pri montaži obvezno pazite na sre-
dinsko pritrditev prtljažnika glede na 
okvir in pnevmatike. Po potrebi lahko 
položaj prtljažnika popravite tako, 
da vijake rahlo odvijete, potegnete 
prtljažnik v pravilen položaj in vijake 
ponovno privijete.

NAPOTKI
Prtljažnik je atestiran za največjo 
obremenitev 18 kg. Največjo obreme-
nitev kolesa samega najdete v ustrez-
nih navodilih za montažo; te se s težo 
prtljažnika ne sme prekoračiti. Redno 
preverjajte navor privitih vijakov.
Prtljažnik ni primeren za pritrditev 
otroškega sedeža ali vleko prikolice.
Prtljažnik je opremljen z dodatnim 
odsevnikom, ki izpolnjuje predpise o 
cestnem prometu, veljavne v večini 
držav. Prosimo, pozanimajte se, ali 
odsevnik ustreza tudi predpisom, ki 
veljajo v vaši državi. Ko se na prtlja-
žniku nahaja prtljaga, mora odsevnik 
ostati viden.

OPOZORILA
Prtljažnik je zasnovan glede na 
geometrijo, trdnost, pnevmatike in 
velikost woom kolesa, na katerega 
se montira, zato se ga sme montirati 
samo na to kolo in samo s priloženimi 
vijaki in podložkami. Prtljažnika se ne 
sme spreminjati.

Prevoz prtljage s kolesom je varen 
samo, če se prtljaga prevaža na prtlja-
žniku ali morebitni drugi napravi, ki je 
za ta namen predvidena na kolesu. Če 
je na prtljažniku prtljaga, bodo krmilo 
kolesa in zavore delovale drugače, kot 
če kolo ni obremenjeno. Prepričajte 
se, da je prtljaga na prtljažniku razpo-
rejena enakomerno.
Prtljaga (torbe za prtljago) se na 
prtljažnik pritrdijo po navodilih 
proizvajalcev. Prepričajte se, da na 
prtljažniku ni nepritrjenih pasov, ki bi 
se lahko zapletli v zadnje kolo.

NAJVEČJA OBREMENITEV
18 kg / skladno z ISO 11243

MONTAŻ
Zamontuj bagażnik za pomocą załą-
czonych śrub i podkładek momentem 
dokręcania 4 Nm w czterech punktach 
(najpierw w obu dolnych otworach 
gwintowanych w obszarze piasty, a 
następnie w obu górnych otworach po 
obu stronach za rurą podsiodłową).
Podczas montażu uważaj, aby ustawić 
bagażnik centralnie w stosunku do 
ramy i opony. W razie potrzeby możesz 
skorygować pozycję bagażnika, odkrę-
cając lekko śruby, ustawiając bagażnik 
we właściwej pozycji i ponownie 
dokręcając śruby.

WSKAZÓWKI
Dopuszczone obciążenie maksymalne 
bagażnika wynosi 18 kg. Obciążenie 
maksymalne samego roweru znajdziesz 
w instrukcji obsługi roweru; składa 
się na nie waga rowerzysty, masa 
bagażnika i masa ewentualnego 
bagażu. Obciążenia tego nie wolno 
przekroczyć. Regularnie sprawdzaj 
moment dokręcenia śrub.
Bagażnik nie nadaje się do mocowania 
fotelika dziecięcego ani do ciągnięcia 
przyczepy.
Bagażnik wyposażony jest w dodat-
kowe światło odblaskowe, które w 
większości krajów spełnia wymogi 
obowiązujących tam przepisów ruchu 
drogowego. Dowiedz się, czy to 
światło odblaskowe spełnia również 
wymogi przepisów obowiązujących 
w Twoim kraju. Światło odblaskowe 
musi być widoczne, gdy na bagażniku 
znajduje się bagaż.

WSKAZÓWKI OSTRZEGAWCZE
Jeżeli chodzi o geometrię, sztywność 
oraz opony i rozmiar roweru, na któ-
rym ma być zamontowany, bagażnik 
został skonstruowany do rowerów 
woom i dlatego wolno go monto-
wać tylko na nich i tylko za pomocą 
załączonych śrub i podkładek. Wszelkie 
modyfikacje bagażnika są zabronione.
Przewóz bagażu na rowerze jest 
bezpieczny tylko wtedy, gdy bagaż 
przewożony jest na bagażniku lub 
na ewentualnie zamontowanym na 
rowerze wyposażeniu przeznaczonym 
do tego celu. Gdy na bagażniku znaj-
duje się bagaż, to podczas kierowania 
i hamowania rower zachowuje się 
inaczej niż bez obciążenia. Upewnij się, 
że bagaż jest równomiernie rozłożony 
na bagażniku.
Bagaż (np. torby bagażowe) mocowany 
na bagażniku należy mocować zgodnie 
z instrukcją danego producenta. 
Upewnij się, żeby jakiekolwiek paski nie 
zaplątały się w tylnym kole.

MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE 
18 kg / zgodnie z normą ISO 11243
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der Unkomplizierte
leicht zu montieren und 
einfach in der Handhabung

der Stabile 
extra robust und dennoch leicht 
dank hochwertigem Aluminium 
und minimalistischem Design

Fuss-free
Easy to mount and 
simple to use

Stable 
Extra robust yet lightweight 
thanks to the high-quality 
aluminium and minimalist design

Simple
Installation facile et  
maniement simple

Robuste
Très robuste et cependant léger 
grâce à l’aluminium de haute qualité 
et au design minimaliste

Semplice
Facile da montare 
e da usare

Stabile 
Extra robusto e leggero 
grazie all‘alluminio di alta qualità 
e al design minimalista

DE  Gepäckträger
EN  Rack
FR  Porte-bagages
IT  Portapacchi
ES  Portaequipajes
CS  Nosič
SL  Prtljažnik
PL  Bagażnik

woom❹ PICKUP RACK

woom
❹

 P
IC

KU
P 

RA
C

K

Assembly Instruction 
11.20
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MONTAŽA
Prtljažnik pritrdite s priloženimi vijaki 
in podložkami z nateznim navorom 
4 Nm na štirih položajih (najprej 
na obeh spodnjih navojnih ušescih 
na območju pesta in nato na obeh 
zgornjih ušescih na obeh straneh 
sedežne cevi).
Pri montaži obvezno pazite na sre-
dinsko pritrditev prtljažnika glede na 
okvir in pnevmatike. Po potrebi lahko 
položaj prtljažnika popravite tako, 
da vijake rahlo odvijete, potegnete 
prtljažnik v pravilen položaj in vijake 
ponovno privijete.

NAPOTKI
Prtljažnik je atestiran za največjo 
obremenitev 18 kg. Največjo obreme-
nitev kolesa samega najdete v ustrez-
nih navodilih za montažo; te se s težo 
prtljažnika ne sme prekoračiti. Redno 
preverjajte navor privitih vijakov.
Prtljažnik ni primeren za pritrditev 
otroškega sedeža ali vleko prikolice.
Prtljažnik je opremljen z dodatnim 
odsevnikom, ki izpolnjuje predpise o 
cestnem prometu, veljavne v večini 
držav. Prosimo, pozanimajte se, ali 
odsevnik ustreza tudi predpisom, ki 
veljajo v vaši državi. Ko se na prtlja-
žniku nahaja prtljaga, mora odsevnik 
ostati viden.

OPOZORILA
Prtljažnik je zasnovan glede na 
geometrijo, trdnost, pnevmatike in 
velikost woom kolesa, na katerega 
se montira, zato se ga sme montirati 
samo na to kolo in samo s priloženimi 
vijaki in podložkami. Prtljažnika se ne 
sme spreminjati.

Prevoz prtljage s kolesom je varen 
samo, če se prtljaga prevaža na prtlja-
žniku ali morebitni drugi napravi, ki je 
za ta namen predvidena na kolesu. Če 
je na prtljažniku prtljaga, bodo krmilo 
kolesa in zavore delovale drugače, kot 
če kolo ni obremenjeno. Prepričajte 
se, da je prtljaga na prtljažniku razpo-
rejena enakomerno.
Prtljaga (torbe za prtljago) se na 
prtljažnik pritrdijo po navodilih 
proizvajalcev. Prepričajte se, da na 
prtljažniku ni nepritrjenih pasov, ki bi 
se lahko zapletli v zadnje kolo.

NAJVEČJA OBREMENITEV
18 kg / skladno z ISO 11243

MONTAŻ
Zamontuj bagażnik za pomocą załą-
czonych śrub i podkładek momentem 
dokręcania 4 Nm w czterech punktach 
(najpierw w obu dolnych otworach 
gwintowanych w obszarze piasty, a 
następnie w obu górnych otworach po 
obu stronach za rurą podsiodłową).
Podczas montażu uważaj, aby ustawić 
bagażnik centralnie w stosunku do 
ramy i opony. W razie potrzeby możesz 
skorygować pozycję bagażnika, odkrę-
cając lekko śruby, ustawiając bagażnik 
we właściwej pozycji i ponownie 
dokręcając śruby.

WSKAZÓWKI
Dopuszczone obciążenie maksymalne 
bagażnika wynosi 18 kg. Obciążenie 
maksymalne samego roweru znajdziesz 
w instrukcji obsługi roweru; składa 
się na nie waga rowerzysty, masa 
bagażnika i masa ewentualnego 
bagażu. Obciążenia tego nie wolno 
przekroczyć. Regularnie sprawdzaj 
moment dokręcenia śrub.
Bagażnik nie nadaje się do mocowania 
fotelika dziecięcego ani do ciągnięcia 
przyczepy.
Bagażnik wyposażony jest w dodat-
kowe światło odblaskowe, które w 
większości krajów spełnia wymogi 
obowiązujących tam przepisów ruchu 
drogowego. Dowiedz się, czy to 
światło odblaskowe spełnia również 
wymogi przepisów obowiązujących 
w Twoim kraju. Światło odblaskowe 
musi być widoczne, gdy na bagażniku 
znajduje się bagaż.

WSKAZÓWKI OSTRZEGAWCZE
Jeżeli chodzi o geometrię, sztywność 
oraz opony i rozmiar roweru, na któ-
rym ma być zamontowany, bagażnik 
został skonstruowany do rowerów 
woom i dlatego wolno go monto-
wać tylko na nich i tylko za pomocą 
załączonych śrub i podkładek. Wszelkie 
modyfikacje bagażnika są zabronione.
Przewóz bagażu na rowerze jest 
bezpieczny tylko wtedy, gdy bagaż 
przewożony jest na bagażniku lub 
na ewentualnie zamontowanym na 
rowerze wyposażeniu przeznaczonym 
do tego celu. Gdy na bagażniku znaj-
duje się bagaż, to podczas kierowania 
i hamowania rower zachowuje się 
inaczej niż bez obciążenia. Upewnij się, 
że bagaż jest równomiernie rozłożony 
na bagażniku.
Bagaż (np. torby bagażowe) mocowany 
na bagażniku należy mocować zgodnie 
z instrukcją danego producenta. 
Upewnij się, żeby jakiekolwiek paski nie 
zaplątały się w tylnym kole.

MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE 
18 kg / zgodnie z normą ISO 11243
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der Unkomplizierte
leicht zu montieren und 
einfach in der Handhabung

der Stabile 
extra robust und dennoch leicht 
dank hochwertigem Aluminium 
und minimalistischem Design

Fuss-free
Easy to mount and 
simple to use

Stable 
Extra robust yet lightweight 
thanks to the high-quality 
aluminium and minimalist design

Simple
Installation facile et  
maniement simple

Robuste
Très robuste et cependant léger 
grâce à l’aluminium de haute qualité 
et au design minimaliste

Semplice
Facile da montare 
e da usare

Stabile 
Extra robusto e leggero 
grazie all‘alluminio di alta qualità 
e al design minimalista

DE  Gepäckträger
EN  Rack
FR  Porte-bagages
IT  Portapacchi
ES  Portaequipajes
CS  Nosič
SL  Prtljažnik
PL  Bagażnik

Assembly Instruction 
11.20
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MONTAŽA
Prtljažnik pritrdite s priloženimi vijaki 
in podložkami z nateznim navorom 
4 Nm na štirih položajih (najprej 
na obeh spodnjih navojnih ušescih 
na območju pesta in nato na obeh 
zgornjih ušescih na obeh straneh 
sedežne cevi).
Pri montaži obvezno pazite na sre-
dinsko pritrditev prtljažnika glede na 
okvir in pnevmatike. Po potrebi lahko 
položaj prtljažnika popravite tako, 
da vijake rahlo odvijete, potegnete 
prtljažnik v pravilen položaj in vijake 
ponovno privijete.

NAPOTKI
Prtljažnik je atestiran za največjo 
obremenitev 18 kg. Največjo obreme-
nitev kolesa samega najdete v ustrez-
nih navodilih za montažo; te se s težo 
prtljažnika ne sme prekoračiti. Redno 
preverjajte navor privitih vijakov.
Prtljažnik ni primeren za pritrditev 
otroškega sedeža ali vleko prikolice.
Prtljažnik je opremljen z dodatnim 
odsevnikom, ki izpolnjuje predpise o 
cestnem prometu, veljavne v večini 
držav. Prosimo, pozanimajte se, ali 
odsevnik ustreza tudi predpisom, ki 
veljajo v vaši državi. Ko se na prtlja-
žniku nahaja prtljaga, mora odsevnik 
ostati viden.

OPOZORILA
Prtljažnik je zasnovan glede na 
geometrijo, trdnost, pnevmatike in 
velikost woom kolesa, na katerega 
se montira, zato se ga sme montirati 
samo na to kolo in samo s priloženimi 
vijaki in podložkami. Prtljažnika se ne 
sme spreminjati.

Prevoz prtljage s kolesom je varen 
samo, če se prtljaga prevaža na prtlja-
žniku ali morebitni drugi napravi, ki je 
za ta namen predvidena na kolesu. Če 
je na prtljažniku prtljaga, bodo krmilo 
kolesa in zavore delovale drugače, kot 
če kolo ni obremenjeno. Prepričajte 
se, da je prtljaga na prtljažniku razpo-
rejena enakomerno.
Prtljaga (torbe za prtljago) se na 
prtljažnik pritrdijo po navodilih 
proizvajalcev. Prepričajte se, da na 
prtljažniku ni nepritrjenih pasov, ki bi 
se lahko zapletli v zadnje kolo.

NAJVEČJA OBREMENITEV
18 kg / skladno z ISO 11243

MONTAŻ
Zamontuj bagażnik za pomocą załą-
czonych śrub i podkładek momentem 
dokręcania 4 Nm w czterech punktach 
(najpierw w obu dolnych otworach 
gwintowanych w obszarze piasty, a 
następnie w obu górnych otworach po 
obu stronach za rurą podsiodłową).
Podczas montażu uważaj, aby ustawić 
bagażnik centralnie w stosunku do 
ramy i opony. W razie potrzeby możesz 
skorygować pozycję bagażnika, odkrę-
cając lekko śruby, ustawiając bagażnik 
we właściwej pozycji i ponownie 
dokręcając śruby.

WSKAZÓWKI
Dopuszczone obciążenie maksymalne 
bagażnika wynosi 18 kg. Obciążenie 
maksymalne samego roweru znajdziesz 
w instrukcji obsługi roweru; składa 
się na nie waga rowerzysty, masa 
bagażnika i masa ewentualnego 
bagażu. Obciążenia tego nie wolno 
przekroczyć. Regularnie sprawdzaj 
moment dokręcenia śrub.
Bagażnik nie nadaje się do mocowania 
fotelika dziecięcego ani do ciągnięcia 
przyczepy.
Bagażnik wyposażony jest w dodat-
kowe światło odblaskowe, które w 
większości krajów spełnia wymogi 
obowiązujących tam przepisów ruchu 
drogowego. Dowiedz się, czy to 
światło odblaskowe spełnia również 
wymogi przepisów obowiązujących 
w Twoim kraju. Światło odblaskowe 
musi być widoczne, gdy na bagażniku 
znajduje się bagaż.

WSKAZÓWKI OSTRZEGAWCZE
Jeżeli chodzi o geometrię, sztywność 
oraz opony i rozmiar roweru, na któ-
rym ma być zamontowany, bagażnik 
został skonstruowany do rowerów 
woom i dlatego wolno go monto-
wać tylko na nich i tylko za pomocą 
załączonych śrub i podkładek. Wszelkie 
modyfikacje bagażnika są zabronione.
Przewóz bagażu na rowerze jest 
bezpieczny tylko wtedy, gdy bagaż 
przewożony jest na bagażniku lub 
na ewentualnie zamontowanym na 
rowerze wyposażeniu przeznaczonym 
do tego celu. Gdy na bagażniku znaj-
duje się bagaż, to podczas kierowania 
i hamowania rower zachowuje się 
inaczej niż bez obciążenia. Upewnij się, 
że bagaż jest równomiernie rozłożony 
na bagażniku.
Bagaż (np. torby bagażowe) mocowany 
na bagażniku należy mocować zgodnie 
z instrukcją danego producenta. 
Upewnij się, żeby jakiekolwiek paski nie 
zaplątały się w tylnym kole.

MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE 
18 kg / zgodnie z normą ISO 11243

IT 

DE

FR 

EN 

der Unkomplizierte
leicht zu montieren und 
einfach in der Handhabung

der Stabile 
extra robust und dennoch leicht 
dank hochwertigem Aluminium 
und minimalistischem Design

Fuss-free
Easy to mount and 
simple to use

Stable 
Extra robust yet lightweight 
thanks to the high-quality 
aluminium and minimalist design

Simple
Installation facile et  
maniement simple

Robuste
Très robuste et cependant léger 
grâce à l’aluminium de haute qualité 
et au design minimaliste

Semplice
Facile da montare 
e da usare

Stabile 
Extra robusto e leggero 
grazie all‘alluminio di alta qualità 
e al design minimalista

DE  Gepäckträger
EN  Rack
FR  Porte-bagages
IT  Portapacchi
ES  Portaequipajes
CS  Nosič
SL  Prtljažnik
PL  Bagażnik

woom❻ PICKUP RACK

woom
❻

 P
IC

KU
P 

RA
C

K

Assembly Instruction 
11.20

Producent: woom GmbH
Halle Nr 14 • Top 5
3400 Klosterneuburg • Austria
Dystrybucja: woom Polska 
idiSport sp. z o.o. • NIP 7010969640 
02-202 Warszawa • Pandy 9/2
woom@woombikes.pl

POMOC
https://pomoc.woombikes.pl

woom❻ BAGAŻNIK PICKUP


