
Platí i na již zlevněné in-line brusle pouze pro členy klubu SPORTISIMO od 14. 6. do 18. 6. 2018.  
Výše slevy u produktů je vypočítaná z původní ceny.
*Nákup bez DPH platí na in-line brusle. Nákupem ušetříte hodnotu sazby 21 %, která je 17,36 % z aktuální ceny.  
Zobrazené konečné ceny po slevě jsou přibližné a mohou se mírně lišit zaokrouhlením na pokladnách. 

5 DNÍ AKCE PRO ČLENY KLUBU

NÁKUPY BEZ DPH* NA IN-LINE BRUSLE

-20%
místo 499,-

399,-

dámské šaty
ALLY
• vel.: XS-XL
• 100% bavlna

-25%
místo 399,-

299,-

pánské triko
BRAIDEN
• vel.: S-XXL
• 98% bavlna,  

2% elastan

-33%
místo 899,-

599,-

-27%
místo 3290,-

2399,-

pánské kraťasy
VELKOR
• vel.: S-XXL
• 100% bavlna

stan pro 4 osoby
STARLITE 4
• rozměry: 250x350x140 cm
• hmotnost: 4,57 kg
• konstrukce: sklolaminát
• vodní sloupec: 3000 mm



-50%
místo 499,-

249,-

pánské tílko
BRYAN VI TANK
• vel.: S-XXL
• 100% bavlna

-20%
místo 249,-

199,-

pánské triko
WRIGHT
• vel.: M-XXL
• 65% polyester, 
• 35% bavlna

-26%
místo 540,-

399,-

dámské triko
LW ESSENTIALS 
BRAND T-SHIRT
• vel.: XS-XL
• 100% bavlna

místo 540,-

449,-

pánské triko
LM FRAME 
T-SHIRT
• vel.: S-XXL
• 100% bavlna

-50%
místo 799,-

399,-

pánské šortky
BRYAN VI 
BERMUDA JS
• vel.: S-XXL
• 60% bavlna,  

40% polyester

-20%
místo 499,-

399,-

pánské kraťasy
FLOYD
• vel.: M-XXL
• 100% bavlna

-44%
místo 899,-

499,-

dámské šaty
DUHA DRESS
• vel.: XS-XL
• 100% bavlna

-43%
místo 1590,-

899,-

pánské šortky
LM ROADTRIP 
SHORTS
• vel.: 31-38
• 100% bavlna

499,-

outdoorová hra
BONG DISC
• vhodné pro děti od 6 let

cena od

119,-

pěnový fotbalový míč
DRILL
• vel.: 2 - 119 Kč
• vel.: 3 - 139 Kč
• vel.: 4 - 159 Kč

cena od

169,-

outdoorová hra
PETANQUE
• 3 koule: 169 Kč
• 6 koulí: 349 Kč
• 8 koulí: 449 Kč

99,-

pánské/dámské žabky
ZORKAM/ZARITA
• vel.: 39-46/36-42

-44%
místo 899,-

499,-

pánské sandály
STICK
• vel.: 41-46

-44%
místo 899,-

499,-

pánské sandály
SUMMIC
• vel.: 41-46

-46%
místo 1399,-

749,-

pánské/dámské sandály
VILJAMI
• vel.: 41-46/36-41

649,-

outdoorová hra
KROKET SET
• hra je určená pro 4 hráče

-57%
místo 999,-

429,-

dámské sandály
DESSA
• vel.: 36-41



69,-

létající talíř
SAUCER
• průměr: 20 cm

79,-

dětské žabky
ZAYDA/ZESTY
• vel.: 28-35

-50%
místo 499,-

249,-

dámské tílko
TRINA
• vel.: XS-XL
• 95% bavlna,  

5% elastan

místo 299,-

249,-

dámské šaty
PETRA
• vel.: S-XL
• 95% bavlna,  

5% spandex

-27%
místo 179,-

129,-

chlapecké triko
KIMAL
• vel.: 116-170
• 65% polyester,  

35% bavlna

-50%
místo 299,-

149,-

dětské triko
L73 II TEE LOTTO B
• vel.: XS-XL
• 100% bavlna

-50%
místo 799,-

399,-

-29%
místo 169,-

119,-

dámské šortky
DONNA
• vel.: 34-42
• 100% bavlna

-32%
místo 399,-

269,-

chlapecké kraťasy
RAYMOND
• vel.: 116-170
• 100% bavlna

-41%
místo 599,-

349,-

dětské šortky
DEVIN VI 
BERMUDA JS B
• vel.: XXS-XL
• 100% bavlna

-41%
místo 1699,-

999,-

batoh
INPUT DAYPACK
• objem: 20 l
• reflexní prvky

-49%
místo 590,-

299,-

gymsack
SACK TRAINING
• materiál: 100% polyester
• boční kapsy  

na zip

-27%
místo 1099,-

799,-

sportovní taška
TIRO TEAMBAG M
• rozměry:  

60x29x27 cm
• objem: 56 l
• materiál:  

100%  
polyester

-32%
místo 1490,-

999,-

dámská obuv pro volný čas
COURT ROYALE
• vel.: 37,5-41

-50%
místo 999,-

499,-

dámská obuv pro volný čas
NATTY
• vel.: 36-41

-32%
místo 1190,-

799,-

dětská běžecká obuv
REVOLUTION 4
• vel.: 35,5-40

-37%
místo 399,-

249,-

dětské sandály
FOBEE
• vel.: 21-35
• pevná, ale přesto měkká  

stabilní podrážka
• antibakteriální a lehký materiál 

CoquiAir

dámská kšiltovka
XENIE
• vel.: UNI
• 50% nylon, 45% polyester, 5% 

elastan
• podšívka: 100% bavlna



komfort: 8 °C
limit: 3 °C
extrém: -11 °C

-27%
místo 399,-

289,-

PŘI KOUPI 
JAKÉHOKOLIV STANU 
IMPREGNACE  
ZA ZVÝHODNĚNOU  

CENU 249,-

-50%
místo 599,-

299,-

pánské triko
DARNELL
• vel.: S-XXL
• 100% bavlna

-25%
místo 399,-

299,-

dámské triko
BIRDIE
• vel.: XS-XL
• 95% bavlna,  

5% elastan

místo 1499,-

999,-

turistický 
batoh
ALPINEX 25
• objem: 25 l
• pevný zádový 

systém AVS  
s odvětráváním

• bederní pás, 
prsní spojka, 
boční kompresní 
popruhy

1999,-

krosna
DECON 50
• rozměry:  

80x35x26 cm
• objem: 70 l
• hmotnost:  

2,2 kg
• nosnost:  

18 kg

-38%
místo 1299,-

799,-

pánské kalhoty
QUARTZ
• vel.: S-XXL
• 100% bavlna

-28%
místo 1249,-

899,-

dámské 
softshellové  
kalhoty
URSULA
• vel.: XS-XL
• 92% polyester,  

8% elastan

-32%
místo 699,-

469,-

samonafukovací 
matrace
CAMPING
• rozměry:  

180x50x3 cm
• hmotnost: 1,04 kg
• nosnost: 100 kg
• cestovní rozměry: 

58x16 cm

199,-

pěnová karimatka
MORGAN 12
• rozměry: 180x55x1,2 cm
• hmotnost: 420 g

549,-

pánské sandály
MERCURY
• vel.: 39-46

-20%
místo 499,-

399,-

dámské sandály
MARLEN
• vel.: 36-42

-34%
místo 2199,-

1449,-

pánské sandály
LIQUIFLY
• vel.: 41,5-46

-44%
místo 2499,-

1399,-

pánská treková obuv
PEAKFREAK VENTURE LT
• vel.: 41,5-46

místo 1100,-

649,-

spací pytel
CEDUNA
• rozměry: 200x80 cm
• cestovní rozměry: 40x22 cm
• hmotnost: 1400 kg

impregnace
TENT & PACK PROOF
• objem: 500 ml
• vhodná na stany,  

batohy a tašky

místo 1390,-

1099,-

místo 1399,-

799,-

samonafukovací 
matrace
HIKER LITE
• rozměry:  

183x51x2,5 cm
• cestovní rozměry: 

29x15 cm
• hmotnost: 700 g

samonafukovací 
matrace
SOLARE
• rozměry:  

188x55x3,8 cm
• cestovní rozměry: 

34x19 cm
• hmotnost:  

1,33 kg

-33%

-20%

-42%

-41%



komfort: 7 °C
limit: 0 °C
extrém: -5 °C

komfort: 12 °C
limit: 9 °C
extrém: -3 °C

komfort: 10 °C
limit: 2 °C
extrém: -5 °C

399,-

spací pytel
AKUTAN 
170
• rozměry: 

170x65 cm
• cestovní 

rozměry: 
34x16 cm

• hmotnost: 
900 g

místo 999,-

549,-

spací pytel
IRON EVO
• rozměry:  

220x80x55/ 
195x75x55 cm

• cestovní  
rozměry:  
38x20 cm

• hmotnost:  
100g

místo 1799,-

1199,-

spací pytel
ACTIVE
• rozměry: 213x80 cm
• cestovní rozměry: 25x13 cm
• hmotnost: 700 g

místo 899,-

549,-

dětský 
spací pytel
IRON EVO 
KID
• rozměry: 

170x70 cm
• hmotnost: 

850 g

1499,-

stan pro 3 osoby
ARIZONA
• rozměry: 

210x355x120 cm
• hmotnost: 4,3 kg
• vodní sloupec:  

2000 mm
• cestovní rozměr: 

46x17 cm

místo 799,-

599,-

stan pro 2 osoby
CREEK 2
• rozměry: 150x205x105 cm
• hmotnost: 1,7 kg
• vnější stan: 100% polyester
• vodní sloupec: 800 mm
• konstrukce: sklolaminát

místo 3299,-

2499,-

stan pro 3 osoby
ROCK SPRING 3
• rozměry: 

190x325x125 cm
• hmotnost: 5,3 kg
• vodní sloupec:  

2000 mm
• cestovní rozměry: 

52x17 cm

místo 4490,-

2999,-

stan pro 4 osoby
GLENDALE 4
• rozměry: 

240x370x170 cm
• hmotnost: 6,55 kg
• vodní sloupec:  

2000 mm
• cestovní rozměry: 

32x16 cm
• konstrukce: laminát

místo 2290,-

1999,-

stan pro 3 osoby
BONDY 3
• vnější stan: 185T polyester,  

PU zátěr 3000 mm/cm²
• vnitřní stan: prodyšný  

nylon 190T+síťová moskytiéra
• podlážka: vrstvený PE,  

zátěr 6000 mm/cm²
• konstrukce:laminát
• hmotnost: 3 kg

499,-

campingový nábytek
HAWAII CAMPING TABLE/HAWAII CHAIR
• HAWAII CAMPING TABLE - 899 Kč
• HAWAIICHAIR - 499 Kč

-24% -33%

-33% -38%-45%

-25%

cena od



540,-

pánské  
sportovní triko
ACADEMY TOP
• vel.: S-2XL
• 100%  

polyester

-50%
místo 599,-

299,-

sportovní tílko
CORE SLEEVELESS 
BASELAYER
• vel.: S-XXL
• 100% polyester

-33%
místo 599,-

399,-

dámské běžecké triko
DRYLITE TEE
• vel.: XS-XL

540,-

pánské fotbalové kraťasy
ACADEMY SHORT
• vel.: S-2XL
• 100% polyester

-41%
místo 599,-

349,-

pánské spodní 
trenky
CORE POWER 
SHORT
• vel.: S-XXL
• 93% polyester,  

7% elastan

-42%
místo 690,-

399,-

dámské běžecké šortky
CORE SQUARE 5.5 W
• vel.: XS-XL
• 100% polyester
• vnitřní kapsa
• reflexní logo

fotbalový míč
FINALE KIEV CAP
• vel.: 4, 5

199,-

fotbalový míč
FLEXION
• vel.: 4, 5

-26%
místo 2190,-

1599,-

pánská/dámská trailová obuv
XA KUBAN
• vel.: 41,5-48/36,5-41,5
• prodyšnost,rychlé schnutí
• rychlošněrování Quicklace™
• technologie Contagrip®

-30%
místo 499,-

349,-

-26%
místo 679,-

499,-

fotbalový míč
FUTURE NET
• vel.: 3, 4, 5

149,-

fotbalové chrániče senior
RUSH
• vel.: XXS-L

-25%
místo 1199,-

899,-

sportovní taška
TIRO TB BC M
• rozměry:  

54x39x28 cm
• objem: 63 l
• spodní přihrádka  

na boty nebo  
mokré prádlo

-30%
místo 1590,-

1099,-

pánská/dámská  
běžecká obuv
DOWNSHIFTER 8
• vel.: 42-46/37,5-41

-33%
místo 599,-

399,-

pánské běžecké triko
DRYLITE TEE
• vel.: S-XXL
• 100% polyester
• technologie:  

Dryite

-42%
místo 690,-

399,-

pánské 
běžecké šortky
IMPULSE CORE 
5.5 M
• vel.: S-XXL
• 100% polyester
• vnitřní kapsa
• reflexní logo

-46%
místo 1499,-

799,-

pánská/dámská běžecká obuv
SPEEDRIDE 300 II
• vel.: 40,5-45/36,5-41
• odolná špička
• prodyšný svršek

-28%
místo 1390,-

999,-

pánská/dámská  
běžecká obuv
REVOLUTION 4
• vel.: 42-46/37,5-41



NÁKUPY BEZ DPH*
NA IN-LINE BRUSLE

*Nákup bez DPH platí na in-line brusle. 
Nákupem ušetříte hodnotu sazby 21 %, která 

je 17,36 % z aktuální ceny. Zobrazené konečné 
ceny po slevě jsou přibližné a mohou se mírně 

lišit zaokrouhlením na pokladnách.

Platí i na již zlevněné in-line  
brusle pouze pro členy klubu 

SPORTISIMO  
od 14. 6. do 18. 6. 2018.  

Výše slevy u produktů je vypočítaná  
z původní ceny.

*
bez DPH

*
bez DPH

*
bez DPH

*
bez DPH

*
bez DPH

1073,-1652,-

1817,- 1817,-2809,-

- 43 % - 48 % - 39 %

- 37 % - 51 %

-32%
místo 440,-

299,-

tenisové míče
BIPACK 
CHAMPIONSHIP
• 2 dózy po 4 kusech 

v balení
• univerzální míče  

pro všechny druhy 
povrchů

-37%
místo 2390,-

1499,-

tenisová raketa
PULSION 102
• pánská vel.:  

2, 3, 4
• dámská vel.:  

1, 2, 3
• materiál:  

grafitový kompozit
• hmotnost:  

270 g
• vel. hlavy:  

660 cm²

-21%
místo 890,-

699,-

tenisová raketa
EAGLE
• materiál: hliník
• hmotnost: 275 g
• vel. hlavy:  

680 cm²
• vyvážení: 33 cm

-45%
místo 3490,-

1899,-

tenisová raketa
GRAPHENE XT 
SPEED ELITE
• materiál: grafit
• hmotnost: 285 g
• vyvážení: 33 cm

dámské brusle
ZETRABLADE
• vel.: 37-42
• kolečka: 80 mm/82A
• ložiska: SG5
• rám: kompozit

dětské brusle
PHASER
• nastavitelná vel.:  

28-32, 32-35,  
36,5-40,5

• kolečka:  
72 mm/80A

• ložiska: ABEC3
• rám: kompozit

dětské brusle
RAIDER PRO
• nastavitelná vel.:  

29-34, 32-37, 35-40
• kolečka:  

72 mm/80A
• ložiska: ABEC3
• rám: F.B.I. 

kompozitový plast

pánské/dámské brusle
KINETIC
• kolečka: 80 mm/82A
• ložiska: ABEC5
• rám: F.B.I. kompozitový 

plast

pánské/dámské 
brusle
SIRIO/ASTRO
• kolečka:  

84 mm/84A
• ložiska: SG7
• rám: hliník

-33%
místo 1499,-

999,-

cyklistická helma
FLASH
• nastavitelná vel.: 52-57, 56-62 cm
• síťka proti hmyzu
• konstrukce IN-MOLD
• technologie MONOMATIC

1399,-

longboard
INVERSE/SEED
• vel.: 41 palců
• nosnost: 100 kg
• ložiska ABEC 7 

Chrome

399,-

juniorská cyklistická helma
DODRIO
• nastavitelná vel.:  

S/M, M/L
• technologie  

INFUSION

699,-

skládací koloběžka
NO GRAFFITI
• kolečka: 120 mm
• nášlapná zadní brzda
• nosnost: 50 kg

-20%
místo 2499,-

1999,-

koloběžka
NIPER CUBE
• výška řídítek:  

70-80 cm
• přední a zadní  

hliníková V-brzda
• mix barev
• nosnost: 65 kg

místo 4999,-

3399,-

místo 2649,-

1999,-

místo 2199,-

1299,-

místo 3499,-

2199,-

místo 2999,-

2199,-

cena od



Za chyby vzniklé tiskem neručíme. Produkty uvedené v tomto letáku nemusí být k dispozici na všech prodejnách, jejich dostupnost lze ověřit na www.sportisimo.cz  
(vyhledat zboží v e-shopu a kliknout na odkaz rezervovat zboží), nebo na kterékoliv prodejně.

PRODEJNY

97 x v ČR
TELEFONICKÉ OBJEDNÁVKY

+420 226 254 894
po - pá : 9 -17 hod.

E-SHOP

WWW.SPORTISIMO.CZ

Nabídka z tohoto letáku platí v 97 prodejnách SPORTISIMO ČR a e-shopu, minimálně 10 dní od 14. 6. 2018 nebo do vyprodání zásob.
Nabídka z tohoto letáku neplatí v prodejně SPORTISIMO Avion Shopping Park Brno - Skandinávská 2.

-50%
místo 799,-

399,-

dámské  
dvoudílné  
plavky
LESIE
• vel.: S-XL
• 80% nylon,  

20% spandex

-40%
místo 499,-

299,-

dámské  
dvoudílné  
plavky
KIKA
• vel.: XS-XL
• 80% nylon,  

20% elastan

-44%
místo 449,-

249,-

dívčí dvoudílné 
plavky
LYRA
• vel.: 116/122-

164/170
• 80% nylon,  

20% elastan

-45%
místo 1090,-

599,-

pánské plavecké šortky
PM DENIM PRINT SHORTS
• vel.: S-XXL
• 50% polyester,  

50% recyklovaný  
polyester

-62%
místo 399,-

149,-

dámské bikinové kalhotky
BESIE
• vel.: S-XXL
• 80% nylon, 20% elastan

-43%
místo 1590,-

899,-

dámské 
dvoudílné 
plavky
PW MOLDED 
TRIANGLE 
BIKINI
• vel.: 36C-42B
• 85% polyamid, 

15% elastan 

-50%
místo 399,-

199,-

dámská bikinová podprsenka
BLAKIE
• vel.: S-XXL
• 80% nylon, 20% elastan

-38%
místo 649,-

399,-

pánské plavecké 
šortky
SCOPE 
16WATERSHORT
• vel.: S-XXL
• 53% polyester,  

47% PBT

-45%
místo 1090,-

599,-

pánské plavecké šortky
PM CALI SHORTS
• vel.: S-XXL
• 100% polyester

-53%
místo 640,-

299,-

pánské/dámské žabky
PROFILE/TROPADELIC
• vel.: 41-46/36-41

-50%
místo 299,-

149,-

dámské žabky
DUBLIN
• vel.: 36-41

-35%
místo 540,-

349,-

dětské pantofle
KAWA SHOVER SLIDE
• vel.: 36-40

159,-

pánská/dámská/dětská 
obuv do vody
BORNEO/BARRIE
• vel.: 39-46/36-42/25-35

299,-

volejbalový míč
HAWAII
• materiál: syntetická kůže
• pěnová podšívka

-36%
místo 790,-

499,-

chlapecké plavky
• vel.: 128-176
• 100% polyester
• HYPERDRY

místo 699,-

399,-

plážový přístřešek
BEACH SHADE
• rozměry: 

115x220x115 cm
• hmotnost: 1,23 kg
• konstrukce: 

sklolaminát
• vodní sloupec:  

3000 mm

299,-

badmintonový set
DĚTSKÝ MINI SET
• set obsahuje:  

2 dětské rakety, 
2 míče, přenosný 
plastový obal

cena od

129,-

juniorský potápěčský set
ONDINA
• CORAL JR MASK - 299 Kč
• CORAL SNORKEL - 129 Kč

místo 1490,-

899,-

potápěčký set
OCEAN+KAPPA DRY
• set obsahuje: maska, šnorchl  

s ventilem a klapkou
• materiál: silikon

cena od

-42% -39%


