
Za každým dárkem od nás  
se skrývá zážitek

Vyberte si z nejširší nabídky sportovního vybavení na trhu

dámský lyžařský set
EASY JOY W.SLR 
2+JOY 9AC
• určení: začátečník/

středně pokročilý
• vykrojení:  

121/69/105 mm
• rádius:  

10,5 m/156 cm
• syntetické jádro

q203

-36 %
místo 8 599 Kč

5 499 Kč

pánská lyžařská bunda
STORMSEEKER JKT M
• vel.: S-XXL
• vodní sloupec:  

10000 mm
• zateplení:  

AdvancedSkin  
Warm  
100 g/m²

q303

-39 %
místo 6 599 Kč

3 999 Kč

pánská/dámská lyžařská 
obuv
NEXT EDGE XP
• flex index: 70/65
• šířka skeletu: 102 mm
• vnitřní botička: Comfort

q208

-22 %
místo 4 890 Kč

3 799 Kč



lyžařský set
SHAPE PX AB + PR10 
PROMO
• určení: začátečník/mírně 

pokročilý
• vykrojení: 128/71/108 mm
• rádius: 13,1 m/170 cm
• konstrukce: Cap/Torzní box
• jádro Woodcore

q200

-21 %
místo 9 499 Kč

7 499 Kč

lyžařský set
SPORTMACHINE 75+P.R 
EVO
• určení: začátečník/mírně 

pokročilý
• vykrojení: 127/75/105 mm
• rádius: 13,5 m/160 cm
• jádro Energy Frame CA 

Wood

q201

-27 %
místo 8 999 Kč

6 499 Kč

dámský lyžařský set
SENTRA S2+P.R EVO
• určení: začátečník/mírně 

pokročilý
• vykrojení: 124/75/102 mm
• rádius: 12 m/152 cm
• jádro Energy Frame CA 

Wood

q202

-27 %
místo 8 999 Kč

6 499 Kč

dámský lyžařský set
EASY JOY W.SLR 
2+JOY 9AC
• určení: začátečník/

středně pokročilý
• vykrojení:  

121/69/105 mm
• rádius:  

10,5 m/156 cm
• syntetické jádro

q203

-36 %
místo 8 599 Kč

5 499 Kč

pánská lyžařská obuv
NEXT EDGE 85
• flex index: 85
• šířka skeletu: 102 mm
• vnitřní botička: Heatfit Liner

q205

místo 5 550 Kč

4 499 Kč

pánská lyžařská obuv
CRUISE 60 S
• flex index: 60
• šířka skeletu: 104 mm
• vnitřní botička: PFP Comfort 

FIT

q206

-33 %
místo 4 499 Kč

2 999 Kč

dámská lyžařská obuv
CRUISE 55 S W
• flex index: 55
• šířka skeletu: 104 mm
• vnitřní botička: PFP Comfort 

FIT W

q207

-33 %
místo 4 499 Kč

2 999 Kč

pánská/dámská lyžařská 
obuv
NEXT EDGE XP
• flex index: 70/65
• šířka skeletu: 102 mm
• vnitřní botička: 

Comfort  
se sportovně  
tvarovanou  
zdravotní  
stélkou

q208

-22 %
místo 4 890 Kč

3 799 Kč

pánská/dámská lyžařská 
přilba
TANTO
• nastavitelná vel.: 50-56, 

57-61 cm
• konstrukce GLUE-ON 

(PVC+EPS)

q210

599 Kč

lyžařské hole
USP 3.1
• vel.: 110-135 cm
• materiál: Alu 6 061, 

ocelový hrot
• nastavitelná poutka

q215

299 Kč

lyžařské hole
WSP 2.1
• vel.: 110-125 cm
• materiál: Alu 6 061, 

ocelový hrot
• nastavitelná poutka

q216

399 Kč

lyžařské hole
IVORY
• vel.: 110-125 cm

q217

pánská/dámská lyžařská přilba
RACE
• nastavitelná vel.: 52-56, 54-58, 58-62 cm
• konstrukce HARD-SHELL (ABS+EPS)

q211

místo 699 Kč

599 Kč

899 Kč

lyžařské hole
SPEED
• vel.: 115-135 cm

q218

místo 699 Kč

599 Kč

lyžařská obuv
NEXT EDGE RS
• flex index: 70
• šířka skeletu: 102 mm
• vnitřní botička: Comfort 

se sportovně tvarovanou 
zdravotní stélkou

q613

-24 %
místo 5 290 Kč

3 999 Kč

chránič 
páteře
BONES
• vel.: S-XL
• bederní pás 

na suchý zip

q313

999 Kč

Prodloužená doba na výměnu a vrácení zakoupeného zboží.



lyžařské brýle
DORME
• UV ochrana
• protimlžící úprava antifog

q212

349 Kč

lyžařské brýle
CONO
• UV ochrana
• protimlžící úprava antifog

q213

649 Kč

lyžařská přilba
APIC
• nastavitelná vel.: 54-55, 56-57, 58 cm
• konstrukce HARD-SHELL (ABS + EPS)

q310

1 899 Kč

dámská lyžařská přilba
VALERY
• nastavitelná vel.:  

52-55, 56-59 cm
• konstrukce IN-MOLD

q311

místo 1 990 Kč

1 799 Kč

lyžařská přilba
DEMON
• nastavitelná vel.: 56-59, 60-62 cm
• konstrukce IN-MOLD

q312

místo 1 699 Kč

1 499 Kč

lyžařské brýle
FACT
• UV ochrana
• protimlžící úprava antifog

q315

místo 1 100 Kč

899 Kč

lyžařské brýle
SOLAR FMR
• vel.: M, L
• UV ochrana
• protimlžící úprava
• zrcadlový efekt

q316

-20 %
místo 1 390 Kč

1 099 Kč

lyžařské brýle
906/911 DAV
• UV ochrana
• protimlžící úprava antifog

q317

místo 699 Kč

599 Kč

místo 2 090 Kč

1 899 Kč

běžkařský set
SUMMIT CROWN + TOUR
• styl: klasika
• geometrie: 52-48-50 mm
• konstrukce Air Channel

q410

-26 %
místo 3 690 Kč

2 699 Kč

dětský běžkařský set
SPRINT CROWN + TOUR JR
• styl: klasika
• geometrie: 51-47-50 mm
• konstrukce Air Channel

q411

-22 %
místo 2 590 Kč

1 999 Kč

dětské běžkařské hole
UCP BETA JR
• vel.: 100-130 cm
• materiál: hliník
• ergonomické gripy

q412

279 Kč

běžkařské hole
UCP ALPHA
• vel.: 135-170 cm
• materiál: hliník
• ergonomické gripy

q413

-28 %
místo 490 Kč

349 Kč

pánská/dámská běžkařská obuv
TOURING
• styl: klasika
• kompatibilita: TURNAMIC, NNN

q415

dětská běžkařská obuv
XJ SPRINT
• styl: klasika
• kompatibilita NNN

q416

místo 1 790 Kč

1 499 Kč

pánské/dámské sportovní zateplené 
rukavice
EVEREST WS+/AMBER WS+
• vel.: S-XL
• 80% polyester,  

10% polyamid,  
10% elastan

• protiskluzový 
silikon  
na dlani  
i prstech

q417

599 Kč

sportovní brýle
CROSS
• vhodné na běžky, biatlon
• UV filtr
• sluneční filtr S3, S1 nebo S0 

(dle typu brýlí)

q418

-23 %
místo 849 Kč

649 Kč

Více informací na zadní straně.



pánský/dámský pulovr
DAGUR/LARSA
• vel.: S-XXL/XS-XL
• 95% polyester,  

5 % elastan
• zevnitř je hustý 

kompaktní plyš

q400

-25 %
místo 1 199 Kč

899 Kč

pánská softshellová bunda
DISCOVERY
• vel.: M-XXL
• 1.část:  

100% polyester,  
2.část:  
100% polyuretan

• třívrstvá  
s jemným  
česaným  
fleecem  
z vnitřní strany

q401

místo 2 790 Kč

1 999 Kč

pánská/dámská 
sportovní mikina
ELIOT/ELLA
• vel.: S-XXL/S-XL
• 92% polyester, 

8% elastan
• technologie 

Thermal print

q402

místo 699 Kč

599 Kč

pánské/dámské  
funkční triko
BLACK ACTIVE
• vel.: S-XXL/S-XL
• 100% polyester
• velmi jemný  

micropolyester  
s počesem

q403

-27 %
místo 549 Kč

399 Kč

pánské/dámské 
sportovní kalhoty
KASYM/AZIZ
• vel.: S-XXL/S-XL
• 90% polyester, 

10% elastan
• zevnitř vyčesaný 

vlas
• větruodolné

q405

-20 %
místo 1 499 Kč

1 199 Kč

pánské 
softshellové 
kalhoty
DISCOVERY
• vel.: S-XXL
• 1.část:  

100% polyester, 
2.část:  
100% polyuretan

• česaný fleece  
z vnitřní strany

q406

místo 1 490 Kč

1 199 Kč

pánské/dámské 
sportovní kalhoty
PENGUIN
• vel.: S-XXL/S-XL
• 100% polyester, 

zadní díl  
86% polyamid,  
14% spandex

• zip na nohavici

q407

-23 %
místo 1 299 Kč

999 Kč

pánské/dámské 
funkční kalhoty
BLACK ACTIVE
• vel.: S-XXL/S-XL
• 100% polyester
• velmi jemný 

micropolyester  
s počesem

q408

-27 %
místo 549 Kč

399 Kč

dámská lyžařská bunda
QUELLA
• vel.: S-XXL
• 100% nylon
• vodní sloupec:  

5000 mm
• prodyšnost:  

5000  
g/m²/24 hod.

q500

místo 1 599 Kč

1 399 Kč

dámské 
softshellové 
lyžařské kalhoty
MONTEPA
• vel.: S-XXL
• 94% polyester,  

6% Spandex
• vodní sloupec: 

8000 mm
• prodyšnost:  

3000 g/m²/24 hod.

q505

-44 %
místo 1 799 Kč

999 Kč

pánská lyžařská bunda
BRETT
• vel.: M-XXL
• 100% polyester
• vodní sloupec:  

3000 mm
• prodyšnost:  

3000  
g/m²/24 hod.

q302

místo 1 599 Kč

1 399 Kč

pánská lyžařská bunda
STORMSEEKER JKT M
• vel.: S-XXL
• vodní sloupec:  

10000 mm
• zateplení:  

AdvancedSkin  
Warm  
100 g/m²

q303

-39 %
místo 6 599 Kč

3 999 Kč

pánské softshellové 
lyžařské kalhoty
REMOLINO
• vel.: M-XXL
• 90% polyester,  

10% Spandex
• vodní sloupec:  

8000 mm
• prodyšnost:  

3000 g/m²/24 hod.

q307

-44 %
místo 1 799 Kč

999 Kč

pánské zimní  
kalhoty
STORMPUNCH  
PANT M
• vel.: S-XL
• vodní sloupec:  

10000 mm
• zateplení:  

AdvancedSkin  
Warm

q308

-32 %
místo 3 999 Kč

2 699 Kč

dámská lyžařská/
snowboardová bunda
PW SIGNAL JACKET
vel.: XS-XL
• 100% polyester
• vodní sloupec:  

10000 mm
• prodyšnost:  

10000  
g/m²/24 hod.

q300

-36 %
místo 4 699 Kč

2 999 Kč

dámské lyžařské/
snowboardové kalhoty
PW GLAMOUR PANTS
vel.: XS-XL
• 100% polyester
• vodní sloupec:  

10000 mm
• prodyšnost:  

10000  
g/m²/24 hod.

q305

-45 %
místo 2 399 Kč

1 299 Kč

Široká nabídka produktů na www.sportisimo.cz

-28 %



dámská fleecová 
mikina
PW PISTE FZ FLEECE
• vel.: XS-XL
• 100% polyester

q501

-44 %
místo 1 799 Kč

999 Kč

pánska mikina
PM PISTE FZ FLEECE
• vel.: S-XXL
• 100% polyester

q503

-33 %
místo 1 799 Kč

1 199 Kč

dámský kabát
PAULINA
• vel.: XS-XL
• 73% nylon, 

27% polyester
• vodní sloupec: 

3000 mm
• prodyšnost:  

3 000  
g/m²/24 hod.

q506

-34 %
místo 2 599 Kč

1 699 Kč

dámský 
prošívaný kabát
POPPY
• vel.: XS-XL
• 100% 

polyester

q507

-30 %
místo 2 299 Kč

1 599 Kč

pánská bunda
DENZEL
• vel.: S-XXL
• 100%  

polyester
• Waterrepellent
• Imitation  

Down 3D

q508

-21 %
místo 1 899 Kč

1 499 Kč

dámská zimní obuv
ICE
• vel.: 36-41

q510

-42 %
místo 1 399 Kč

799 Kč

dámská zimní obuv
TOUKO
• vel.: 36-41

q511

-52 %
místo 1 699 Kč

799 Kč

dámská zimní obuv
COPAX
• vel.: 36-42

q512

999 Kč

dámská zimní obuv
CAJA
• vel.: 37-42

q513

-44 %
místo 1 699 Kč

949 Kč

dámská prošívaná bunda
LADY SAFI
• vel.: XS-XL
• 100% polyester

q502

-44 %
místo 1 799 Kč

999 Kč

pánská zimní obuv
BAMBOO
• vel.: 39-46

q515

999 Kč

pánská zimní obuv
CAMBER
• vel.: 41-45

q516
pánská zimní obuv
FRODE
• vel.: 41-46

q517

-53 %
místo 2 599 Kč

1 199 Kč

částečně zateplená obuv 
pro volný čas
CLEMENT
• vel.: 39-46

q518

699 Kč

pánská/dámská 
softshellová 
bunda
BENO/ELODIE
• vel.: S-XXL/

XS-XL
• 92% polyester, 

8% spandex
• vodní sloupec:  

5000 mm
• prodyšnost:  

5000  
g/m²/24 hod.

q301

místo 799 Kč

699 Kč

pánské/dámské 
softshellové 
kalhoty
TIBER/ROZITA
• vel.: S-XXL/XS-XL
•  90% polyester, 

10% spandex
• vodní sloupec:  

8000 mm
• prodyšnost:  

3000 g/m²/24 hod.

q306

místo 799 Kč

699 Kč

Široká nabídka produktů na www.sportisimo.cz

899 Kč



dámská sportovní 
podprsenka
BRA VCTY GRX
• vel.: XS-XL
• 88% polyester,  

12% Spandex
• podpora: střední

q600

-24 %
místo 790 Kč

599 Kč

skládací branka
GOAL
• rozměry: 115x90x50 cm

q601

499 Kč

badmintonová raketa
ISO LITE2
• materiál: grafit
• vyvážení: na střed
• hmotnost: 85 g

q603

-32 %
místo 1 190 Kč

799 Kč

cena od

399 Kč

-24 %
místo 1 190 Kč

899 Kč

-42 %
místo 1 390 Kč

799 Kč

squashová raketa
CYBER EDGE
• materiál: hliník, kompozit
• vyvážení: head light
• vel. hlavy: 485 cm2

• hmotnost: 195 g

q607

-21 %
místo 890 Kč

699 Kč

dámská sportovní taška
GYM CLUB TRAINING 
DUFFEL BAG
• 100% polyester
• rozměry:  

56x30,5x23 cm
• objem: 30 l

q615

dámská taška
W TR CO SHOPPER
• 100% polyester
• rozměry: 41x41 cm

q700

místo 549 Kč

449 Kč

dámské brusle
ELLA
• vel.: 36-42
• nůž: nerezová ocel,  

hřejivý kožíšek

q708

1 099 Kč

batoh
KABA
• objem: 20 l
• vnitřní organizér

q716

-33 %
místo 899 Kč

599 Kč

sportovní taška
TIRO TEAMBAG S/M
• rozměry:  

53x27x25 cm -  
949/699 Kč,  
60x29x27 cm -  
1099/799 Kč

• oddělená  
přihrádka  
na obuv

q717
sportovní taška
BRASILIA TRAINING  
DUFFEL BAG
• rozměry: 72x38x35 cm
• voděodolná přihrádka na obuv

q718

místo 1 090 Kč

899 Kč
cena od

699 Kč

hokejka
TITAN 4 020 TS 23
• vel.: 160 cm
• materiál: dřevo, ABS plast

q612

místo 1 049 Kč

899 Kč

místo 2 999 Kč

1 799 Kč

dětské lední brusle
MERLIN/ANNIKA
• nastavitelná velikost:  

29-34, 32-37, 35-40 EU
• nůž z nerezové oceli

q611

místo 1 999 Kč

1 799 Kč

florbalová hůl
FOX
• vel.: 75-85 cm - 399 Kč, 

90-95 cm - 499 Kč
• tvrdost: 35
• zahnutí: levá/pravá

q602
dámské fitness legíny
W NP TGHT DOTS PRT
• vel.: XS-XL
• 80% polyester,  

20% elastan

q605
badmintonová raketa
ATTACKER
• materiál: grafitový shaft, 

hliníková hlava
• vyvážení: 28,5 cm
• hmotnost: 83 g

q606
pánské hokejové brusle
SUPREME SCORE
• vel.: 39-47,5
• nůž: nerezová ocel
• komfortní vložka  

s EVA pěnou

q318

Tipy na vánoční dárky

-40 %

-24 %
místo 790 Kč

599 Kč



zimní čepice
FUSE
• 100% akryl

q701

499 Kč

-33 %
místo 449 Kč

299 Kč

chlapecká/dívčí čepice
MIKI/LIDA
• 100% akryl
• 90% polyester,  

10% elastan

q703

-33 %
místo 599 Kč

399 Kč

dětské kačenky
PEEDEE
• nastavitelná vel.: 24-31
• 2 nože, upevnění pomocí 

pásků na botu

q707

249 Kč

pánské in-line brusle
ASCENT 80 M
• kolečka: 80 mm/80A
• ložiska: ABEC5
• rám: hliník

q710

-37 %
místo 3 999 Kč

2 499 Kč

dámské in-line brusle
KINETIC 80 PRO W
• kolečka: 80 mm/80A
• ložiska: ABEC5
• rám: F.B.I.  

kompozitový plast

q711

-26 %
místo 2 999 Kč

2 199 Kč

plastový skateboard
SPARKY
• rozměry: 57x50x15 cm
• svítící kolečka s LED diodami

q712

749 Kč

dětský batoh
TIMMY 12
• rozměry: 38x25x14 cm
• objem: 12 l
• hmotnost: 500 g

q713

399 Kč

batoh
HUSTLE
• objem: 24 l
• nastavitelné  

ramenní popruhy

q715

-27 %
místo 1 099 Kč

799 Kč

-35 %
místo 1 999 Kč

1 299 Kč

skládací koloběžka
CRISSCROSS
• nastavitelná výška 

řídítek: 65-86,5 cm
• kolečka: 120 mm
• nosnost: 100 kg

q618

místo 899 Kč

799 Kč

pánské boxerky
BOXER SHORT MIX 2PACK
• vel.: S-XXL
• 95% bavlna,  

5% elastan

q702

taška přes rameno
CAMPUS PORTABLE
• rozměry: 21x18x6 cm

q705
dětské brusle 2v1
• nastavitelná velikost: 31-34, 

35-38, 39-42 EU
• systém 2v1
• lze používat celoročně na 

lední nebo inline bruslení

q608
skládací tříkolka
DENIS/LILY
• nastavitelná výška řídítek: 

65,5-73,5 cm
• kolečka: 120 mm přední, 

100 mm zadní
• nosnost: 50 kg

q616

599 Kč

odrážedlo
SPORT 2V1
• možnost vyměnit  

dvě zadní kola za jedno
• 2 výškově nastavitelné polohy
• díky pneumatikám  

má úplně tichý provoz
• aretace řídítek -  

nemohou se přetočit

q617

místo 999 Kč

899 Kč

Při koupi odrážedla SPORT 2v1 
FUNNY WHEELSS, můžete získat 
jedno z plyšových zvířátek se 
zvukem za 1 Kč.

-40 %
místo 249 Kč

149 Kč

Tipy na vánoční dárky

dětské ponožky
OBLUDÍK
• vel.: 14/16-23/25
• 80% bavlna,  

15% polyamid,  
5% elastan

q610

69 kč



chlapecký svetr
JAMES
• vel.: 116/122-

164/170
• 100%  

polyester

q800

-28 %
místo 699 Kč

499 Kč

funkční dívčí bezešvé  
termo triko
ONELLA
• vel.: 110/122- 

146/158
• 72% polypropylen,  

22% polyamid,  
6% elastan

q801

-28 %
místo 699 Kč

499 Kč

dívčí zimní bunda
FIXINA/FALDA
• vel.: 128-164
• 100% polyester
• vodní sloupec:  

5000 mm
• prodyšnost:  

5000  
g/m²/24 hod.

q802

-23 %
místo 1 699 Kč

1 299 Kč

dětská bunda
LAMAR/LETY
• vel.: 116-170
• 100% polyester
• vodní sloupec: 

2000 mm
• prodyšnost:  

2000  
g/m²/24 hod.

q803

-20 %
místo 999 Kč

799 Kč

chlapecké tepláky
FLEECE JOGGER 
W/KNEE DETAIL 
JNR
• vel.: S-XL
• 70% bavlna,  

30% polyester

q805

-42 %
místo 699 Kč

399 Kč

funkční dívčí 
termo spodky
DUCI
• vel.: 110/122-

146/158
• 72% 

polypropylen, 
22% polyamid, 
6% elastan

q806

-30 %
místo 649 Kč

449 Kč

dětské 
softshellové 
kalhoty 
LEWRY
• vel.: 112/116-

158/164
• 94% polyester, 

6% elastan
• vodní sloupec:  

3000 mm
• membrána  

Aqua Pro

q807

-36 %
místo 1 099 Kč

699 Kč

dětské lyžařské 
kalhoty
NYX
• vel.: 116-170
• 100% polyester
• vodní sloupec: 

2000 mm
• prodyšnost:  

2000  
g/m²/24 hod.

q808

místo 699 Kč

599 Kč

dětský lyžařský set
TEAM J RACE FDT+JR 4.5
• určení: rekreační, pokročilý
• vykrojení: 106/67/95 mm
• rádius: 10 m/130 cm

q810

-24 %
místo 4 999 Kč

3 799 Kč

dětská lyžařská přilba
SPEED JR
• nastavitelná vel.: 48-54, 51-54 cm
• konstrukce IN-MOLD

q811

místo 899 Kč

799 Kč

dětská 
softshellová bunda
NORI
• vel.: 128/134-

152/158
• 92% polyester, 

8% spandex
• vodní sloupec:  

5000 mm
• prodyšnost:  

5000  
g/m²/24 hod.

q812

místo 599 Kč

499 Kč

dětská zimní obuv
SIGYN
• vel.: 23-35

q813

-48 %
místo 1 099 Kč

569 Kč

dětská lyžařská obuv
RC4 60 JR
• flex index: 60
• šířka skeletu: 99 mm
• vnitřní botička: Thermoshape

q815

místo 3 099 Kč

2 999 Kč

dětské softshellové 
kalhoty
BALIN
• vel.: 128/134-

152/158
• 90% polyester,  

10% spandex
• vodní sloupec:  

8000 mm
• prodyšnost:  

3000 g/m²/24 hod.

q817

místo 599 Kč

499 Kč

dětská zimní obuv
FROST KID
• vel: 28-35

q818

-40 %
místo 999 Kč

599 Kč

zimní program
q816

99 Kč
Nakupujte NYNÍ S PRODLOUŽENOU DOBOU NA VÝMĚNU A VRÁCENÍ na zakoupené zboží v prodejnách i v e-shopu v předvánočním období, tj. 1. 11. - 24. 12. 2018 
prodlužujeme možnost výměny a vrácení zboží do 10. 1. 2019.

Nabídka z tohoto letáku platí v 99 prodejnách SPORTISIMO ČR a e-shopu, minimálně 10 dní od 6. 12. 2018 nebo do vyprodání zásob.Za chyby vzniklé tiskem neručíme. 
Produkty uvedené v tomto letáku nemusí být k dispozici na všech prodejnách, jejich dostupnost lze ověřitna www.sportisimo.cz (vyhledat zboží v e-shopu a kliknout na odkaz 
rezervovat zboží), nebo na kterékoliv prodejně. Původní doporučená prodejní maloobchodní cena daná distributorem/dodavatelem.

On-line objednávky přijaté do 17. 12. 2018 včetně, vyexpedujeme nejpozději 20. 12. 2018 a předáme je přepravním společnostem, které by měly zásilky doručit nejpozději 
následující pracovní den, tedy 21. 12. 2018. U ON-LINE OBJEDNÁVEK PO DATU 17. 12. NELZE 100% GARANTOVAT DODÁNÍ DO 24. 12. 2018. NEPONECHÁVEJTE TEDY NIC 
NÁHODĚ A ZJISTĚTE SI „DOSTUPNOST NA PRODEJNĚ“ A REZERVUJTE SI ZBOŽÍ ON-LINE.

WWW.SPORTISIMO.CZ

cena od


