
Objednávka vybavení Na kole dětem 2019

http://www.eleven.cz/tabulka-velikosti

Jméno  Příjmení telefon

Produkt Odkaz na popis výrobku Ilustrační obrázek

prodejní cena vč. 

DPH

objednávám 

počet kusů

velikost Kč

Dres krátký rukáv pánský - CESAR https://www.eleven.cz/pansky-cyklisticky-dres-cesar 1 200,00 Kč

Dres krátký rukáv dámský - CINDY https://www.eleven.cz/damsky-cyklisticky-dres-cindy 1 200,00 Kč

Dres krátký rukáv dětský - JERRY https://www.eleven.cz/detsky-cyklisticky-dres-jerry 600,00 Kč

Dres dlouhý rukáv pánský - LONG https://www.eleven.cz/pansky-cyklisticky-dres-long 1 300,00 Kč

Dres dlouhý rukáv dámský  - LILLY https://www.eleven.cz/damsky-cyklisticky-dres-lilly 1 300,00 Kč

Větrovka - PUFF https://www.eleven.cz/cyklisticka-bunda-puff 1 800,00 Kč

Vestička síťovaná  -  PABLO https://www.eleven.cz/cyklisticka-vesta-pablo 1 400,00 Kč

Zimní bunda - PERUN https://www.eleven.cz/cyklisticka-bunda-perun 2 100,00 Kč

Kraťasy pánské, šle  - COBO https://www.eleven.cz/cyklisticke-kalhoty-cobo 1 200,00 Kč

Kraťasy dámské, do pasu - BEATA https://www.eleven.cz/damske-cyklisticke-kalhoty-beata 1 200,00 Kč

Kraťasy dětské - TOM https://www.eleven.cz/detske-cyklisticke-elastaky-tom 650,00 Kč

email

Dresy a oblečení jsou od firmy Eleven - velikosti si vyberte zde: 

10. ročník Cyklotour Na kole dětem 2019 objednávka vybavení 

(nutno zaslat nejpozději do 7.4.2019 jinak nemůžeme garantovat dodání ještě před Cyklotour)

adresa

Na dresu a kalhotách chci mít následující jmenovku :     
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¾ kalhoty pánské, šle -MARCO https://www.eleven.cz/panske-cyklisticke-3-4-kalhoty-marco 1 300,00 Kč

Dlouhé kalhoty pánské - ALAN THERMO https://www.eleven.cz/cyklisticke-kalhoty-alan-thermo 1 650,00 Kč

Dlouhé kalhoty dámské, do pasu - ALANIS THERMO https://www.eleven.cz/damske-cyklisticke-kalhoty-alanis-thermo 1 650,00 Kč

Dlouhé kalhoty zimní SHELL Thermo
https://www.eleven-sportswear.cz/cyklo-kalhoty-dlouhe-cool-

kalhoty/3802-cyklisticke-kalhoty-dlouhe-mirror-thermo-

8595558188499.html

2 100,00 Kč

Rukávky - ARM WARMERS THERMO https://www.eleven.cz/navleky-arm-thermo 400,00 Kč

Nohávky - LEG WARMERS THERMO https://www.eleven.cz/navleky-leg-thermo 650,00 Kč

Návleky na tretry zimní - WARMERS SOFTSHELL https://www.eleven.cz/navleky-softshell 639,00 Kč

Návleky na tretry letní - WARMERS AERO LIGHT https://www.eleven.cz/navleky-aero-light 500,00 Kč

Kulich pod helmu - MATTY https://www.eleven.cz/cepice-matty 350,00 Kč

Poonožky HOWA https://www.eleven.cz/ponozky-howa 120,00 Kč

Unikátní motýlek dámský nebo pánský 890,00 Kč

Unikátní motýlek dětský 445,00 Kč

celkem:

Další poznámky:

Vyplněnou objednávku 

zašlete na adresu: 
vlcek@nakoledetem.cz

www.nakoledetem.cz

tel: 602194534
Nejedná se o reklamní dresy, ale o kvalitní sportovní profesionální vybavení dodávané firmou Eleven.

Vyobrazení věcí je jen přibližné a může se v reálu lišit a to zejména logy partnerů, které se podaří do doby uzávěrky výroby dresů zajistit a která budou na dresech umístěna.
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