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مرحباً
شكراً لك لشرائك عربة األطفال ®Bugaboo Donkey ومرحباً بك في عالم التنقل الحديث.

 
إننا في شركة ®Bugaboo، نساعد اآلباء واألطفال على اكتشاف العالم. وهدفنا خلق رحلة آمنة 

ومريحة، للمساعدة في تسهيل الوصول إلى العالم من حولنا مع التعرف إلى الطرق العديدة 
المختلفة المتاحة للخروج والتنقل.

إن عربة األطفال Bugaboo Donkey التي تقدمها شركة Bugaboo قابلة للتحول إلى عربة أحادية 
وثنائية وأحادية مرة أخرى لحمل األطفال واألمتعة. وقد صممت لتنمو وتعيش مع عائلتك. فقد قمنا 

بصميم عربة Bugaboo Donkey بتشكيالت مخصصة لتالئم األغراض كافة بدءاً من حمل األطفال 
حديثي الوالدة، واألطفال الصغار، والتوائم، وحتى جميع السلع واألمتعة.

تتحول عربة Bugaboo Donkey في ثوان قليلة من عربة أطفال أحادية كاملة الحجم إلى عربة 
أطفال ثنائية مزدوجة كاملة الحجم والعودة مرة أخرى إلى عربة أحادية. وهذا ما يجعلها مناسبة 

لطفلك األول أو طفلك الثاني أو كليهما في الوقت نفسه أو للتوائم. وبالقدر نفسه من األهمية، تلبي 
عربة Bugaboo Donkey احتياجات اآلباء المتمثلة في مساحات تخزين متعددة وأكثر مرونة. 

وقبل كل شيء، فقد تم تصميم عربة Bugaboo Donkey لتكون عربة األطفال الوحيدة التي 
ستحتاجها عائلتك في جميع األوقات.

الرجاء استكمال بطاقة تسجيل المنتج المدرجة في العبوة، أو قم بالتسجيل عبر اإلنترنت على صفحة 
bugaboo.com/register. لن يتم استخدام المعلومات التي تقدمها إال ألغراض االتصال بك في حالة 

التحديث الضروري لعربة أطفال Bugaboo الخاصة بك.

تمتثل Bugaboo Donkey لـ: 
.TÜV و GS لتحمل عالمات TÜV Süd ومعتمدة من قبل EN 1888:2003 +A1/A2/A3:2005

.)JPMA( ومعتمدة من قبل جمعية مصنعي منتجات األطفال ASTM F833:09

© حقوق الطبع والنشرrv005 Bugaboo® International BV  010429 2013. تخضع المعلومات الواردة بهذا الدليل للتغيير دون إشعار مسبق. شركة 
Bugaboo International BV غير مسؤولة عن أي أخطاء فنية أو سهو في هذا الدليل. قد يختلف المنتج الذي تم شراؤه عن المنتج الذي تم وصفه في دليل 

المستخدم هذا. يمكن طلب أحدث أدلة للمستخدم من أقسام الخدمة الخاصة بنا أو من خالل الموقع
www.bugaboo.com. TM ® BUGABOO وشعارات DONKEY ،BEE ،CAMELEON ،GECKO ،FROG ،Bugaboo  و BUFFALO هي عالمات 

تجارية مسجلة لشركة Bugaboo International BV. إن عربات األطفال Bugaboo حاصلة على براءة اختراع ويخضع تصميمها للحماية.
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محتويات العبوة
 Bugaboo تحقق من محتويات العبوات الخاصة بك، وفقاً للوضع األسري الذي قمت باختيار عربة

Donkey له )تشير األرقام أدناه إلى صناديق Bugaboo Donkey(. في حالة فقد شيء ما، يمكنك  
االتصال ببائع التجزئة الخاص بك.
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الهيكل

سلة األمتعة الجانبية

العجالت الدوارة

مضخة الهواءمقبض الحمل

مظلة الشمس

اإلطار

المهد
سرير الطفل

العجالت الخلفية

غطاء المهد سرير الطفل

السلة أسفل المقعد

المقعد

أسالك ومشابك 
مظلة الشمس

غطاء األمطار
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المقعد

مقبض الحمل

مظلة الشمس

المهد
سرير الطفل

اإلطار

غطاء األمطار

أسالك ومشابك 
مظلة الشمس
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اللغة البصرية لدليل المستخدم
تم استخدام اللغة البصرية في دليل المستخدم هذا. يمكنك في ما يلي التعرف إلى معنى جميع 

العالمات المستخدمة.

الفحص البصري سليم 

الفحص البصري خاطئ

نقرة مسموعة

الحركة في االتجاه المشار إليه

مواصلة التعليمات في الصفحة التالية

3x كرر العمل على الجزء )األجزاء( المماثل)ة(

 Bugaboo تتطلب بعض التعليمات اهتماماً خاصاً لضمان االستخدام اآلمن لعربة
Donkey. عندما تشاهد هذا الرمز في الجزء التعليمي من دليل المستخدم، يرجى 

الرجوع إلى التحذيرات في فصل "التحذيرات".
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 .Aمقود العربة
 .Bمشبك ضبط عرض مقود العربة
 .Cتأمين الطي
 .Dالهيكل
 .Eسلة األمتعة الجانبية
 .Fزر ضبط العرض
 .Gسلة أسفل المقعد

العجلة الخلفية	. 
 .Iالعجلة الدوارة
 .Jمشبك ضبط العرض األمامي
 .Kتأمين العجلة الدوارة
 .Lالمقعد
 .Mزر تحرير مقبض الحمل
 .Nمقبض الحمل

bugaboo donkey تعرف إلى
لكل جزء من األجزاء البيضاء الموجودة في عربة Bugaboo Donkey الخاصة بك وظيفة. فهذه 

األجزاء تسمح لك بتكييف وتغيير عربة Bugaboo Donkey الخاصة بك.
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Y

 .Oمقبض ضبط مسند الظهر
 .P تأمين الطي بقفل ثانوي
رباط المعصم	. 
 .Rغطاء المهد سرير الطفل
 .Sالمهد سرير الطفل
 .Tسلك المهد سرير الطفل

 .Uالمكابح
 .Vمشبك ضبط العرض الخلفي
زر تحرير اإلطار	. 
مشبك ضبط مقود العربة	. 
 .Yمظلة الشمس
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التحذيرات
I عام

اقرأ التعليمات التالية بعناية قبل االستخدام، واحتفظ بها كمرجع مستقبلي. قد تتأثر  1.
سالمة طفلك إذا لم تتبع هذه التعليمات.

قد يؤدي عدم اتباع هذه التحذيرات إلى إصابات خطيرة أو الوفاة. 2.

ال تترك أطفالك إطالقاً من دون مراقبة. 3.

ال تستخدم Bugaboo Donkey إذا كان هناك جزء مكسور أو متمزق أو مفقود.  4.

هذا المنتج غير صالح للركض وال للتزلج. 5.

ال تصطحب عربة األطفال الخاصة بك على السلم المتحرك. 6.

ال تسمح باستخدام عربة Bugaboo Donkey كلعبة. 7.

يجب على األطفال أن يبقوا بعيدين عن األجزاء المتحركة عند ضبط عربة  8.
.Bugaboo Donkey

استخدم المكابح عند وضع أو إخراج األطفال. 9.
تأكد أن أجهزة التأمين كافة معشقة قبل االستخدام. 10.

II األوزان الموصى بها
إن عربة Bugaboo Donkey مناسبة للطفل منذ الوالدة ، حيث صممت الستيعاب  11.

األطفال بدءاً من الرضع )0 شهر( وحتى عندما يبدأ الطفل المشي )حتى وزن 17 
كجم )37.5 رطل( لكل مقعد(.

الحد األقصى لوزن سلة األمتعة الجانبية 5 كجم )11 رطاًل(. 12.

الحد األقصى لوزن السلة أسفل المقعد 10 كجم )22 رطاًل(. 13.

استخدم فقط أوزان الشركة المصنعة الموصى بها داخل السالل وإال قد تصبح عربة  14.
األطفال غير مستقرة.

قد تصبح العربة غير مستقرة إذا تجاوزت الحمولة الموصى بها من قبل الشركة  15.
المصنعة.

أي حمولة يتم تعليقها بمقود العربة تؤثر على استقرارها. 16.

III استخدام المهد سرير الطفل على الهيكل
مساعدة. 17.
المهد سرير الطفل مناسب فقط لطفل ال يقوى على الجلوس دون مساعدة،  18.

ويتدحرج وال يستطيع دفع نفسه ألعلى باستخدام يديه وركبتيه. الحد األقصى لوزن 
الطفل: 9 كجم )20 رطاًل(.

ال تضف مرتبة بسمك أكبر من 25 مم. 19.
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IV استخدام المقعد على الهيكل
استخدم الحزام عندما يقوى طفلك على الجلوس دون مساعدة. 20.
استخدم دائماً رباط الساقين جنباً إلى جنب حزام الوسط. 21.
المقعد غير مناسب لألطفال األقل من 6 أشهر. 22.
استخدم الحزام دائماً وتجنب وقوع إصابات خطيرة جراء السقوط أو االنزالق  23.

للخارج.
تحقق من أن أجهزة تركيب وحدة المقعد تعمل بشكل صحيح قبل االستخدام. 24.

V استخدام المهد سرير الطفل بشكل مستقل عن الهيكل
ال تضع المهد سرير الطفل على منضدة. 25.
استخدم فقط أرضية صلبة وأفقية ومستوية وجافة. ال يوضع أبداً على أسطح  26.

رخوة.
ال تدع األطفال اآلخرين يلعبون من دون مراقبة بجانب المهد سرير الطفل. 27.
ال تستخدم أبداً المهد سرير الطفل على سطح مرتفع: كالمنضدة مثال. 28.
ال تستخدم أبداً المهد سرير الطفل كوسيلة لنقل الرضيع بواسطة السيارة. 29.
قد يختنق الُرضع: 30.

- في الفجوات بين الوسادة اإلضافية وجانب المهد سرير الطفل.  
- على الفراش اللين.  

استخدام المهد سرير الطفل على النحو الذي توفره شركة Bugaboo. إذا  31.
تمت إضافة مالءة إضافية أو وسادة أو مرتبة أو لحاف، استخدم فقط ما 

 Bugaboo أو المنتجات الُمعتمدة من قبل شركة Bugaboo تقدمه شركة
.Bugaboo Donkey لالستخدام مع عربة

VI استخدام المقعد بشكل منفصل عن الهيكل
استخدم فقط أرضية صلبة وأفقية ومستوية وجافة. ال يوضع أبداً على أسطح  32.

رخوة.
ال تضع المقعد أبداً على سطح مرتفع، كالمنضدة مثاًل. 33.
المقعد غير مخصص لفترات طويلة من النوم. 34.
استخدم الحزام دائماً. 35.
ال تستخدم المقعد ألطفال يزيد وزنهم على 9 كجم )20 رطل(. 36.
ال تستخدم أبداً المقعد كوسيلة لنقل األطفال بواسطة السيارة أو الدراجة. 37.

VII استخدام وضع العجلتين
استخدم دائماً رباط المعصم في وضع العجلتين. 38.
ال تستخدم المهد سرير الطفل في وضع العجلتين. 39.

تتطلب بعض التعليمات اهتماماً خاصاً لضمان االستخدام اآلمن لعربة 
Bugaboo Donkey. عندما تشاهد هذا الرمز في الجزء التعليمي من 

دليل المستخدم، يرجى الرجوع إلى التحذيرات في فصل "التحذيرات".
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معلومات مهمة
ال تقم بتجميع أو استخدام عربة Bugaboo Donkey إال بعد قراءة دليل المستخدم.	 
تحقق من سالمة عربة Bugaboo Donkey قبل كل استخدام. وتأكد أن قماش المقعد 	 

والمكابح والحزام تعمل بشكل صحيح، وأن مقود العربة آمن وأن المقعد تم تركيبه على 
الهيكل بشكل صحيح.

تأكد من أن عربة Bugaboo Donkey غير تالفة. ينبغي إصالح أي أجزاء تالفة أو مستهلكة 	 
على الفور.

لضمان سالمة كاملة ألطفالك، ال تستخدم عربة Bugaboo Donkey إال بعد إصالح أو استبدال 	 
جميع األجزاء التالفة أو المستهلكة.

ال تستخدم إال قطع الغيار األصلية لشركة Bugaboo وملحقات Bugaboo أو المنتجات 	 
الُمعتمدة من قبل شركة Bugaboo لالستخدام مع عربة Bugaboo Donkey. إن استخدام 

منتجات لم يتم اعتمادها من قبل شركة Bugaboo غير آمن.
استخدم إطار Bugaboo Donkey )رقم 180202( مع هيكل Bugaboo Donkey )رقم 	 

180250(. وال تستخدم مكونات أو أجزاء عربة Bugaboo Donkey مع أي عربة أطفال غير 
.Bugaboo معتمدة أو أي منتج آخر لشركة

ال تستخدم عربة Bugaboo Donkey بالقرب من اللهب المكشوف أو غيره من مصادر 	 
الحرارة. وتجنب تعريض عربة Bugaboo Donkey لدرجات الحرارة العالية.

عربة Bugaboo Donkey غير مقاومة للماء المالح.	 
استخدم دائماً خصائص السالمة لعربة Bugaboo Donkey الخاصة بك، بما في ذلك أجهزة 	 

التأمين والمكابح والحزام ورباط المعصم )للمزيد من المعلومات راجع دليل المستخدم هذا(. 
افحص جميع خصائص السالمة بشكل متكرر.

أخرج طفلك خارج عربة Bugaboo Donkey عند صعود أو هبوط الساللم وبالقرب من 	 
المنحدرات أو األسطح غير المستقرة. أيضاً، وكن حذراً عند صعود أو هبوط الرصيف أو 

األسطح غير المستوية األخرى.
تتطلب هذه العربة صيانة دورية من قبل المستخدم.	 
ال يشمل الضمان األضرار التي تلحق بعربة Bugaboo Donkey بسبب الحمولة الزائدة أو 	 

الطي بطريقة خاطئة أو استخدام ملحقات غير أصلية.
لقد تم تصميم عربة Bugaboo Donkey لحمل حتى طفلين في الوضع الثنائي وحمل طفل 	 

ثالث على اللوح الجرار، وفقاً لتعليمات االستخدام.
ال تقم إطالقاً برفع عربة Bugaboo Donkey والهيكل بواسطة مقبض الحمل أثناء استلقاء 	 

طفلك أو جلوسه في سرير الطفل أو على المقعد.
ال تضع أكثر من 13 كجم )28.7 رطل( على مقعد واحد للعربة أو على كل من المقعدين عند 	 

تركيب مقعدين بعربة األطفال.
أبعد األطفال والملحقات عن واجهة المحول عند تركيب مقعد أو مقاعد العربة. 	 
ال تسمح ألطفال يزيد وزنهم على 20 كجم )44 رطل( بالوقوف على اللوح الجرار.	 
كن على علم بخطورة اللهب المكشوف وغيره من مصادر الحرارة القوية مثل حرائق القضيب 	 

الكهربائي وحرائق الغازات وما إلى ذلك، بالقرب من سرير الطفل.
للحد من مخاطر متالزمة موت الرضيع المفاجئ )SIDS(، يوصي األطباء بوضع األطفال الرضع 	 

األصحاء على ظهورهم أثناء النوم، ما لم يذكر الطبيب المعالج الخاص بك خالف ذلك.
ال تستخدم عربة Bugaboo Donkey إطالقاً من دون تركيب السلة أسفل المقعد بالهيكل.	 
أخرج طفلك خارج عربة األطفال عند السفر بالحافلة أو بالقطار.	 
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نصائح الصيانة
بعد مرور األشهر الصعبة من الحركة في الشارع، قد تصبح Bugaboo Donkey متسخة بعض 

الشيء.
إليك بعض النصائح التي ستساعدك على العناية بعربة Bugaboo Donkey الخاصة بك لتحافظ على 

ركوب سلسل لطفلك.
نظف الهيكل بمنديل ناعم وماء فاتر، وامسح الماء المتبقي بقطعة قماش جافة.	 
استخدم فرشاة ناعمة لتنظيف أجزاء وأنابيب الهيكل المنزلقة من األتربة. احذر تنظيف أي من 	 

الوصالت المنزلقة.
استخدم إسفنجة وماء دافئاً وصابوناً سائاًل لتزيل أية أتربة على المادة اإلسفنجية التي تغطي 	 

مقود العربة. امسح الصابون المتبقي على مقود العربة.
استخدم فرشاة وماء لتنظيف التراب الموجودة على العجالت. ويمكنك فصل العجالت عن 	 

الهيكل وتنظيفها من الرمال الموجودة داخل محور العجلة باستخدام فرشاة على فترات 
منتظمة.

ال تزد الهواء داخل العجالت عن؛ الحد األقصى لضغط العجالت وهو 2 بار )29 رطاًل لكل 	 
بوصة مربعة(. اتبع تعليمات دليل المستخدم الخاصة بكيفية نفخ العجالت.

خزن عربة Bugaboo Donkey الخاصة بك وملحقاتها في مكان جاف واتركها غير مغطاة 	 
عندما تكون مبتلة لتجنب التعفن.

لمزيد من النصائح الخاصة بكيفية صيانة عربة Bugaboo Donkey الخاصة بك، قم بزيارة الموقع 
.bugaboo.com

تنظيف األقمشة
يمكن فصل أقمشة سرير الطفل والمقعد بعربة Bugaboo Donkey وغسلها في الغسالة.

عند الغسل، ال تنس:
الحد األقصى لدرجة الحرارة هو 30 درجة مئوية/85 فهرنهايت )غسيل بارد(	 
ال تستخدم مواد تنظيف مبيضة أو قوية	 
ال تستخدم المجفف	 
ال تقم بالكي	 
ال تقم بالتنظيف الجاف	 
اغسلها بشكل منفرد	 

افحص دائماً ملصق بيانات األقمشة قبل الغسل.
يمكن غسل البطانة الهوائية الخاصة بالفراش في درجة حرارة 60 درجة مئوية. ويمكن إخراج الهوائية 

الموجودة الهوائية أعلى المرتبة اإلسفنجية السميكة عن طريق إزالة غطاء المرتبة. تأكد بعد الغسل، 
من إعادة وضع أجزاء المرتبة كافة في أماكنها األصلية وأن البطانة الهوائية موضوعة أعلى المرتبة 

اإلسفنجية. ال تستخدم المرتبة من دون البطانة الهوائية.
ال تغسل سلة األمتعة الجانبية والسلة أسفل المقعد بعربة Bugaboo Donkey، ويمكنك تنظيفهما 

بقطعة قماش مبللة.
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الملحقات
إلضافة المزيد من الراحة أو تغيير شكل العربة، توفر Bugaboo مجموعة من الملحقات التي تالئم 

.Bugaboo عربة الطفل الخاصة بك من تصميم
مظلة شمس كثيرة النسمات

صممت هذه المظلة المبتكرة لحماية طفلك من الشمس وتلطيف الجو داخل العربة في األيام 
 الدافئة.

مهايئات مقعد العربة
تمكنك مهايئات مقعد العربة من توصيل مقاعد مصممة للعربة بهيكل عربة الطفل Bugaboo الخاصة 

بك من دون مجهود وتحافظ على سهولة الحركة.
مسند القدم

إن مسند القدم الفرو المبطن بنسيج ناعم يحتوي على مزيج من نسيج فحم الخيزران والبوليستر 
لتوفير الدفء والراحة لطفلك في األيام الباردة. 

مظلة خفيفة
يتم توصيل المظلة الخفيفة بعربة الطفل Bugaboo الخاصة بك بسهولة لتوفر الظل لطفلك في األيام 

المشمسة.
بطانة المقعد

تحافظ بطانة المقعد على راحة طفلك. فالبطانة مكونة من نسيج يسمح بتخلل الهواء وبطانة هوائية 
تطرد الرطوبة. إنها تضيف لوناً لعربة الطفل الخاصة بك. فقط اختر اللون الذي يتناسب مع ذوقك.

bugaboo حقيبة
إن التصميم األنيق والجزء الداخلي العملي يجعالن من حقيبة Bugaboo أحد الكماليات التي يمكن 

استخدامها حتى بعد مرحلة الطفولة.
حامل األكواب

يتصل حامل األكواب بمقود عربة الطفل Bugaboo ليوفر مكاناً سهل الوصول لوضع زجاجة الماء أو 
كوب الطفل.

المنظم
يوفر المنظم حيز تخزين كامالً ألغراضك األساسية ويمنحك وصوالً سهاًل لألغراض الشخصية الخاصة 

بك وبطفلك.
صينية bugaboo / صينية bugaboo للوجبات الخفيفة

تحمل صينية bugaboo المشروبات واألطعمة واأللعاب ليتمكن طفلك من االستمتاع بها أثناء الحركة.
اللوح الجرار

يمكنك توصيل اللوح الجرار بعربة الطفل Bugaboo الخاصة بك ــ بحيث يكون من السهل التجول 
ألكثر من طفل واحد.

.bugaboo.com للحصول على مزيد من المعلومات عن الملحقات، يمكنك زيارة الموقع
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الضمان ال يشمل الواليات المتحدة األمريكية وكندا
إن شركة Bugaboo International BV بصفتها الشركة المصنعة والكائن مقر عملها الرئيسي في 

أمستردام، والمشار إليها بـ: “Bugaboo” تقدم عربة Bugaboo Donkey )المشار إليها في ما يلي بـ: 
"المنتج"( بموجب ضمان يخضع للشروط التالية:

مدة الضمان 24 شهراً من تاريخ الشراء. ال يمكن إطالة مدة الضمان تحت أي ظرف، حتى  1.
في حالة إجراء إصالحات.

يُعد هذا الضمان سارياً في أنحاء العالم كافة، باستثناء الواليات المتحدة األمريكية وكندا. 2.

يمنح الضمان حق الحصول على إصالحات وليس استبدال المنتج أو إرجاعه. 3.

تتحمل Bugaboo تكاليف ومخاطر النقل من وإلى بائع التجزئة الذي قمت بشراء المنتج  4.
منه، بشرط أن يشمل الضمان عملية اإلصالح.

يمكنك المطالبة بحقك في الضمان، فقط إذا قدمت إلى Bugaboo األشياء التالية باإلضافة  5.
إلى المنتج المعيب:

نسخة من إيصال الشراء المؤرخ.  -  
وصف واضح للشكوى.  -  

الضمان غير قابل لالنتقال؛ أي أن المالك األول فقط هو من يمكنه المطالبة بحقه في  6.
الضمان.

ال يؤثر الضمان على أي حق من حقوقك القانونية، على سبيل المثال: حقك في محاسبة  7.
بائع التجزئة على العيوب.

ال يسري الضمان في الحاالت التالية:
إذا قمت بعمل تعديالت أو إصالحات أو أعددت لها من دون الحصول على إذن كتابي مسبق - 

من Bugaboo أو بائع التجزئة.
العيوب الناتجة عن إهمال أو حادثة و/أو استخدام أو صيانة بخالف المشار إليه في دليل - 

المستخدم.
إذا تم إتالف الرقم المتسلسل أو إزالته.- 
تلف المنتج الناتج عن االهتراء الطبيعي.- 

هام
يتمتع المنتج بضمان مدته 24 شهراً من تاريخ الشراء. وفي حالة وجود عيب، يمكنك االتصال ببائع 

التجزئة الخاص بك. وعند عدم استطاعة بائع التجزئة إصالح العيب، يمكنك االتصال بـ Bugaboo. لذا 
احتفظ بدليل المستخدم وإيصال الشراء في مكان آمن.
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قطع غيار قابلة لالستبدال
إننا نفخر بتصنيع منتجات ذات جودة ومعايير عالية. لذا يجب أن تستخدم مع Bugaboo Donkey قطع غيار 

Bugaboo األصلية أو قطع الغيار المعتمدة من Bugaboo فقط. عند احتياجك إلى استبدال إحدى قطع 
 bugaboo.com يمكنك االتصال ببائع التجزئة الخاص بك أو زيارة موقع ،Bugaboo غيار عربة الطفل

للحصول على قائمة شاملة ببائعي التجزئة القريبين منك. وإذا كنت تقيم في الواليات المتحدة، يمكنك أيضاً، 
.bugaboo.com شراء قطع الغيار عبر اإلنترنت من خالل الموقع الشبكي

االتصال بنا
قبل أن تبدأ في استخدام عربة Bugaboo Donkey الخاصة بك، تأكد من ملء استمارة تسجيل المنتج 

 .bugaboo.com  على اإلنترنت على الموقع

إننا نهتم دائماً بآرائك ونرغب في سماع تعليقاتك على Bugaboo Donkey أو أي منتج آخر من 
 .Bugaboo

يمكنك إرسال رسالة بريد إلكتروني إلينا على service@bugaboo.com )سكان أمريكا الشمالية، 
يمكنهم استخدام service.us@bugaboo.com(، أو زيارة موقع الويب الخاص بنا على

 bugaboo.com/register إلنشاء حسابك الشخصي والتسجيل لالشتراك في بحث مستهلكي 
Bugaboo وتسلم رسائل Bugaboo اإلخبارية عبر اإلنترنت.
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010429 UG bugaboo donkey ar rv005

bugaboo europe & asia

bugaboo international bv

paasheuvelweg 9 a-b

1105 be amsterdam zuidoost

the netherlands

bugaboo americas

bugaboo north america inc

po box 2051

manhattan beach, ca 90267

usa

www.bugaboo.com




