
OTEVÍRÁME 3. 11.
SPORTISIMO - IGY CENTRUM, Pražská 24, České Budějovice   

 

MIMOŘÁDNĚ NÍZKÉ  CENY!

Nákupní taška
SPORTISIMO

k nákupu  
nad 1 499 Kč

ZDARMA
(pro prvních

200 zákazníků)

dámská zimní bunda
SHORLA
• vel.: XS-XL
• 100% polyester

pánská lyžařská bunda
JACINTH
• vel.: S-XXL
• 100% polyester

dětská lyžařská bunda
PG MYSTIC
• vel.: 116-176
• 100% polyester
• vodní sloupec  

10000 mm
• prodyšnost  

10000 g/m2/24 hod

-58%
místo 2399,-

999,-

-66%
místo 2999,-

999,-

-66%
místo 3590,-

1199,-

dámské tepláky
DADA
• vel.: S-XXL
• 88% bavlna
•  11% polyester
•  1% elastan

-44%
místo 899,-

499,-

pánské tepláky
DERBY
• vel.: S-XXL
• 90% bavlna
• 8% polyester
• 2% elastan

dětské zimní kalhoty
PG IVEY
• vel.: 116-176
• 100% polyester
• vodní sloupec 10000 mm
• prodyšnost  

10000 g/m2/24 hod

-33%
místo 899,-

599,-

-58%
místo 2190,-

899,-

pánská obuv pro volný čas
MEDWAY 3
• vel.: 40-46

dámská obuv pro volný čas
ROYAL CLJOGG
• vel.: 37-41

-67%
místo 999,-

329,-

-71%
místo 1399,-

399,-

dětská obuv pro volný čas
ALTASPORT
• vel.: 28-40

-50%
místo 799,-

399,-



MIMOŘÁDNĚ NÍZKÉ CENY • SLEVY AŽ 70 %

pánská mikina
• vel.: S-XXL
• 100% bavlna

pánská softshellová bunda
LESIK
• vel.: S-XXL
• 94% polyester
• 6% elastan

pánská mikina
LM JACK‘S
• vel.: S-XXL
• 100% bavlna

pánská zimní bunda
ULTRA LIGHT
• vel.: S-XXL
• 100% nylon 380T

-69%
místo 1299,-

399,-

-47%
místo 1899,-

999,-

-62%
místo 1590,-

599,-

-60%
místo 1999,-

799,-

pánská  
lyžařská bunda
JACINTH
• vel.: S-XXL
• 100% polyester

-66%
místo 2999,-

999,-

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

pánské 
softshellové 
kalhoty
ULRICK
• vel.: S-XXL
• 92% polyester
• 20% elastan

pánské kalhoty
LM JANGA
• vel.: 30-38
• 100% bavlna

pánská zimní 
bunda
ULD
• vel.: S-XXL
• 100%  

polyester

-50%
místo 399,-

199,-

-30%
místo 1299,-

899,-

-63%
místo 2490,-

899,-

-64%
místo 1699,-

599,-

pánská vesta
• vel.: S-XXL
• 100% polyester

-41%
místo 1199,-

699,-

pánská obuv pro volný čas
ROYAL COMPLETE 2LS
• vel.: 39-47

pánská obuv pro volný čas
CHUBBIE
• vel.: 41-47

pánská treková obuv
STRIX
• vel.: 41-46

pánská treková obuv
CHAUSIK
• vel.: 41-46

-61%
místo 1299,-

499,-

-70%
místo 2399,-

699,-

-69%
místo 1299,-

399,-

-65%
místo 1599,-

549,-

pánská treková obuv
MYKOS JET
• vel.: 41,5-48

-59%
místo 2199,-

899,-

dámská běžecká obuv
RUNNER
• vel.: 37,5-40,5

-73%
místo 1499,-

399,-

pánská/dámská  
běžecká obuv
REVENGE
• vel.: 44-47/37-41

-74%
místo 3149,-

799,-

pánské/ 
dámské  
běžecké triko
RUN CZECH 
FLAG
• vel.: S-XXL/

XS-XL
• 75% polyester,  

13% bavlna,  
12% rayon

-66%
místo 890,-

299,-



MIMOŘÁDNĚ NÍZKÉ CENY • SLEVY AŽ 70 %

dámská mikina
SWEAT ABIGAIL
• vel.: XS-XL
• 100% bavlna

dámská mikina
NIKE RALLY

dámská 
softshellová 
bunda
AYR SOLO
• vel.: S-XL
• 100%  

polyester

dámská zimní vesta
XOCA
• vel.: XS-XL
• 100% nylon

-72%
místo 899,-

249,-

-68%
místo 1590,-

499,-

-69%
místo 3299,-

999,-

-66%
místo 1499,-

499,-

dámský zimní 
kabát
IJOLITA
• vel.: XS-XL
• 67% nylon,  

33% polyester

-40%
místo 2199,-

1299,-

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

20% spandex

dámské tepláky
NIKE CLUB 
PANT
• vel.: XS-XL
• 80% bavlna,  

20% polyester

dámské legíny
PW ACTIVE
• vel.: S-L
• 79% polyester
• 21% elastan

dámské 
zateplené 
kalhoty
FOUNDATIONS
• vel.: XS-XL
• 100% polyester

-85%
místo 699,-

99,-

-49%
místo 990,-

499,-

-59%
místo 1590,-

649,-

-37%
místo 1599,-

999,-

dámský 
zimní kabát
WILLA
• vel.: XS-XL
• 100% nylon

-60%
místo 1899,-

749,-

dámská obuv pro volný čas
VISTULA
• vel.: 37-41
• vnitřní zateplení

dámská obuv pro volný čas
VIKKY
• vel.: 37,5-42

dámská treková obuv
ZEOLITE UNA
• vel.: 37-41

-71%
místo 1399,-

399,-

-57%
místo 1399,-

599,-

-58%
místo 2399,-

999,-

pánská/
dámská  
běžecká 
bunda
OZ CPROOF
• vel.: XS-XL/ 

34-42
• 100% 

polyester

-78%
místo 1399,-

299,-

dámský  
lyžařský set
INSPIRE FP9 
SMU+RS 10
• určení: 

začátečník/
středně pokročilý

• vykrojení: 
114/70/100 
mm

• rádius:  
13 m/155 cm

-33%
místo 5999,-

3999,-

běžecké lyže

cena od

999,-

lyžařský set
POWER CX 310 
+IQ TP10
• určení:  

začátečník/středně 
pokročilý

• vykrojení:  
114/70/98 mm

• rádius:  
14,5 m/160 cm

-46%
místo 7499,-

3999,-

dámská běžecká  
bunda/vesta 2v1
MOONRIDE
• vel.: XS-XL
• 100% polyester

-80%
místo 1499,-

299,-



Nabídka tohoto letáku platí pouze v prodejně SPORTISIMO - IGY CENTRUM,  
Pražská 24, České Budějovice a to od 3. 11. 2017, minimálně 10 dní nebo do vyprodání zásob. Otevírací doba: pondělí až neděle 9 – 21 hod.

Barevné odstíny produktů se mohou lišit. Za chyby vzniklé tiskem neručíme.

PRODEJNY

96 x v ČR
E-SHOP

WWW.SPORTISIMO.CZ

TELEFONICKÉ OBJEDNÁVKY

800 100 100
po - pá : 9 -17 hodZDARMA

dětské triko
MANDALA
• vel.: 128-176
• 100% bavlna

dětská mikina
PACIFIC COAST
• vel.: 128-176
• 68% bavlna
• 32% polyester

dětská 
tepláková 
souprava
G NSW TRK 
SUIT FT
• vel.:S-XL
• 52% bavlna, 

29% polyester, 
19% rayon

dětská lyžařská  
bunda
ROSO
• vel.: 140-170
• 100% polyester

dětská lyžařská  
bunda
ROSO
• vel.: 140-170
• 100% polyester

-79%
místo 740,-

149,-

-71%
místo 1390,-

399,-

-49%
místo 1390,-

699,-

-33%
místo 1799,-

1199,-

-33%
místo 1799,-

1199,-

dětské legíny
OCEAN CRUZ
• vel.: 128-176
• 95% bavlna
• 5% elastan

dětské tepláky
EASY RIDER
• vel.: 128-176
• 70% bavlna
• 30% polyester

dětská 
tepláková 
souprava
B NSW TRK 
SUIT PAC
• vel.:S-XL
• 52% bavlna, 

29% polyester, 
19% rayon

dětské zimní 
kalhoty
DICHRO
• vel.: 128-170
• 100% polyester

dětské zimní 
kalhoty
DICHRO
• vel.: 128-170
• 100% polyester

-63%
místo 540,-

199,-

-71%
místo 1390,-

399,-

-41%
místo 1190,-

699,-

-46%
místo 370,-

199,-

-33%
místo 1499,-

999,-

-33%
místo 1499,-

999,-

dětská obuv pro volný čas
ACE XI INF
• vel.: 22-26

dětská treková obuv
LOKI
• vel.: 26-35

dětská obuv pro volný čas
ALTASPORT K
• vel.: 33-40

dětská zimní obuv
NORNY
• vel.: 32-35

dětská zimní obuv
RUNAR
• vel.: 23-35

-75%
místo 799,-

199,-

-68%
místo 949,-

299,-

-50%
místo 799,-

399,-

-72%
místo 899,-

249,-

-60%
místo 999,-

399,-

fotbalový míč
HEX STINGER
• vel.: 5

odrážedlo
SIGNO
• 12“ pěnová kola
• odlehčený 

ocelový rám
• zadní bubnová 

brzda
• výškově 

nastavitelná 
řídítka i sedlo

-60%
místo 1499,-

599,-


