TIPY NA VÁNOČNÍ DÁRKY
Nestíháte nakoupit dárky, nejste si jisti výběrem a nehodláte utrácet za dárky spoustu peněz? Není
nic snazšího, než mrknout do našeho rádce. Tričko umí koupit každý, ale překvapit málokdo! Zde je
několik tipů.

DÁRKOVÉ POUKÁZKY – nic neriskujete, radost udělají vždy  Dárkové poukázky v hodnotě od 200,do 2000,- lze zakoupit a uplatnit v SEDLÁČEK AUTHOR BIKE CENTRU, v KÄRCHER CENTRU SEDLÁČEK,
v DOMĚ JÓGY PŘÍBRAM. Poukázky na floating a jógu lze zakoupit pouze v Domě jógy a v recepci
floatingu!Pro více info nás, prosím, kontaktujte: +420 730 132 177, info@dumjogypribram.cz nebo
Floating 723 443 275

Dárky téměř zadarmo





Lepení na duše – není sice úplně zadarmo, ale stojí pár korun a navíc jej využije opravdu
každý (36,-)
Příliv energie v energetické tyčince (60,-)
Reflexní samolepky – jsou nejen zajímavým dárkem, ale také důkazem, že myslíte na
bezpečnost Vašich blízkých (od 70,-)
Nohy v suchu a teple díky funkčním ponožkám (136,-)

Dárky do 500,



Osvětlení – cyklista musí být na silnicích vidět!
Multifunkční nářadí s imbusy a šroubováky ocení i ten, kdo je „levý“ na opravy (251,-)
Pořád se dohadujete, kdo ujel více kilometrů, kdo jel z kopce rychleji? Pořiďte cyklopočítač
(cena od 370,-)

Dárky do 1000,

Dost bylo bavlněných propocených triček, které se lepí na tělo, studí a brzy přestávají vonět.
Pořiďte svým blízkým dres z funkčního materiálu (od 400,-)






Stěžuje si dámská část Vaší rodiny, že jí z jízdy na kole bolí zadek? Pořiďte dámský model
sedla, který vyhovuje anatomii dámského těla (560,-)
Závidí Vám kamarádi na vyjížďkách možnost měnit úchop? Dopřejte jim konečně stejný luxus
- nástavce na konce řídítek, tzn. rohy
Také jste letos při výletech na kole řešili, kam uložit foťák, náhradní bundu a další drobnosti?
Ještě pořád jste nepřišli na výhody cyklistických batůžků? Dalším bonusem je fakt, že většina
má uvnitř rezervoár na vodu
Pro toho, kdo chce sportovat zdravě, efektivněji hubnout, ale chybí mu „kontrolor“, je
vhodný sporttester. Spolehlivě ohlídá tep a má i další funkce, které sportovci ocení

Dárky do 2000,



Lehké přilby ukončí námitky na téma, jak jsou cyklistické přilby
nepohodlné a vadí při jízdě. Vyberte lehkou přilbu s maximálním
důrazem na bezpečnost i komfort
Tretry ať už s nášlapným systémem nebo bez
Dětské odrážedlo je kolo bez šlapek pro děti od cca 1,5 až 5 let.
Je to skvělý předstupeň před klasickým kolem.

Dárky bez omezení




Už žádné stesky, že se v zimě nedá jezdit. Postavte se výmluvám čelem a dejte svým blízkým
možnost pohybu i v zimě. Cyklotrenažér je skvělým fitness strojem pro udržení fyzické
kondice a vytrvalosti
FOFREM ELEKTROKOLEM. Nedělejte kompromisy v plánování své trasy. ELEKTROKOLA budou
hvězdou Štědrého dne.

SKLADEM máme přes 40 MODELŮ elektrokol





Vánoce jsou obdobím dárků. Proč ale
myslet jen na ostatní a nenadělit sami
sobě?  V mnoha směrech výjimečný
AUTHOR RONIN zaujme především svou
univerzalitou. „Terénní silnička“ se při
jízdě po asfaltu skutečně ve většině
ohledů chová jako standardní silniční
model
z hlediska
ovladatelnosti
stoprocentně. Jako ryba ve vodě se ale cítí
i v lehčím terénu a současně dokáže
uspokojit požadavky dálkových jezdců a
náročnějších cykloturistů. (26991,-)

KOLOBĚŽKY pro MALÉ I VELKÉ
Jízda na koloběžce je stále populárnější.
Koloběžka je lehká, skladná, cenově dostupná.
Odveze Vás z práce, ze školy, i na výlet ;)
Na Friday se dospělí svezou ve večerních
ulicích, na Trexx vyrazíte na celodenní výlet,
s kolobrndou Wolfer budete zářit na čele
rychlostního závodu. Koloběžka s Vámi bude
zkrátka všude, navíc se vejde vždycky všude:
pod stan, do kufru, do rozpočtu i do nabitého
programu. Vidíte se na cestě?

DALŠÍ DÁRKY VYBÍREJTE NA WWW.AUTHOR-SEDLACEK.CZ
SEDLÁČEK AUTHOR BIKE CENTRUM
Sedláček s.r.o.
Plzeňská 76, 261 01 Příbram, tel.: 728 052 879,
e-mail: info@cyklosport-sedlacek.cz, www.author-sedlacek.cz,
www.facebook.com/authorsedlacek

