TESTY AUTOSEDAČEK 2012 - STIFTUNG WARENTEST
Německá nezávislá spotřebitelská asociace STIFTUNG WARENTEST, obdoba české asociace D-TEST , podobně
jako ADAC a TCS také zveřejnila výsledky testování autosedaček. Hodnocení je stejné. Letos na plné čáře vítězí
designově krásné a jak testy potvrzují, hlavně bezpečné autosedačky CYBEX!
Více informací ► zde

2012-05-24

TESTY AUTOSEDAČEK 2012 - ADAC
ADAC zveřejnil výsledky testů autosedaček pro rok 2012.
Je nám velkou ctí oznámit, že námi dovážené autosedačky CYBEX získaly pouze nejlepší hodnocení!
5x "GUT" (Aton 2 s isofix bází, Aton 2, Juno-Fix, Pallas 2, Solution X2)
3x vítěz skupiny (Aton 2 s isofix bází, Aton 2, Juno-Fix)
1x se dělí Pallas 2 o vítězství ve skupině s autosedačkou Transformer Pro
3x hodnocení "SEHR GUT" v bezpečnosti (Aton 2 s isofix bází, Aton 2, Juno-Fix)
(Pozn.: Každý rok se netestují autosedačky všech výrobců! Testy prochází především NOVÉ autosedačky, nebo přepracované či inovované
modely autosedaček. Autosedačka s vynikajícími výsledky v testech zůstává špičková i pro další roky.)
Hodnocení:
Velmi dobrá (VERY GOOD, SEHR GUT)
Pouze výjimečně získá některá ze sedaček tuto známku. Jedná se o známku nejvyšší možnou.
Dobrá (GOOD, GUT) Jde o druhou nejvyšší známku.
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TCS O VÝROBCÍCH CYBEX: „VYNIKAJÍCÍ“ A „VELMI DOPORUČUJEME“!
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TCS O VÝROBCÍCH CYBEX: „VYNIKAJÍCÍ“ A „VELMI DOPORUČUJEME“!
CYBEX o výsledcích testů:
Toto je pro CYBEX jeden z nejvíce emocionálních momentů, který nás dělá hrdými a jistými v našem odhodlání ve zlepšování
inženýrství a v postupu za běžné bezpečnostní standardy – tvoření rozdílů v pasivní bezpečnosti dětí. Tento rok je v
testech nejdůležitějších automobilových asociací a hlavních spotřebitelských organizacích (Stiftung Warentest, ADAC,
ÖAMTC, TCS a.m.m.) z každé věkové kategorie 5 dětských autosedaček CYBEX. Proslulá, nezávislá, nezisková asociace
TCS (Touring Club Switzerland), která se zabývá bezpečností silničního provozu, dnes zveřejnila výsledky svého testu, které
nás dělají tak hrdými. Všechny testované produkty CYBEX obdržely od TCS vynikající a fantastické doporučení „velmi
doporučujeme“ (CYBEX Aton 2 s Base-fix, Aton 2, Juno-fix, Pallas2, Solution X2). V kategorii „bezpečnost“ byl CYBEX
jediná z testovaných značek, která obdržela nejlepší doporučení „VYNIKAJÍCÍ“ (CYBEX Aton2 s Base-fix, Aton 2 a Junofix). V kategorii „škodlivé látky“, obdržely, díky žádným škodlivým látkám, všechny dětské autosedačky CYBEX nejlepší
doporučení. Toto je opravdu jedna z největších událostí v historii firmy CYBEX.

