
Kurtka narciarska 
męska lub damska*
• rozmiary: M-XL
• pas przeciwśnieżny, 

kieszeń na skipass
• 2 kieszenie boczne 

zapinane 
na zamek oraz 
dodatkowa 
z przodu

• mankiety 
regulowane na rzep 

• zamki błyskawiczne 
z interlockiem

179–/szt. 

SUPERHIT

MODA | OD CZWARTKU 13.01
*tylko w wybranych sklepach

8990
/szt.

SUPERHIT

Czapka damska 
lub męska albo 2-pak 
rękawiczek

• wykonane z miękkiego i miłego w dotyku materiału
• do wyboru różne kolory

IW 00328 IW

• rozmiary: S (51–53 cm), 
M (54–57 cm), L (58–61 cm)

• wykonany w technologii In Mold 
– niska masa i doskonała ochrona

• do wyboru różne kolory

Kask narciarski*

Otwory wentylacyjne 
ułatwiające cyrkulację 
powietrza i regulację 
temperatury

Regulowany pasek

Tekstylna 
wyściółka

Akcesoria 
narciarskie1999

/szt.
lub para

1199
/szt.
lub 2-pak

Do wyboru:
• rękawiczki damskie lub męskie 

z funkcją Touch Screen
• komin polarowy unisex
• czapka damska lub męska
• kominiarka bezszwowa unisex, 

rozmiary: S/M-L/XL

**Przy zakupie 2 dowolnych produktów: kurtki HiMountain lub kasku Seven For 7, rabat -15% na każdy z nich. Promocja 
dotyczy zakupu 2 produktów lub ich wielokrotności. Rabat będzie udzielany na najtańsze kupowane produkty. Rabat 
naliczany jest przy kasie. Akcja nie łączy się z innymi akcjami (poza akcjami z voucherami). W przypadku spełnienia 
warunków dla więcej niż jednej akcji stosuje się korzystniejszą dla uczestnika. Produkty zakupione w ramach akcji nie 
podlegają zwrotowi. Oferta obowiązuje od 13.01 do 26.01.2022 r. Produkty dostępne do wyczerpania zapasów.

KUP DOWOLNE DWA PRODUKTY: 
KURTKĘ HIMOUNTAIN LUB KASK SEVEN FOR 7 I ZYSKAJ

RABATU NA OBYDWA**-15%

2-pak

POZNAJ JAKOŚĆ
NASZYCH PRODUKTÓW



Etykieta FSC® zamieszczona na tym folderze gwarantuje odpowiedzialne korzystanie ze światowych zasobów leśnych.

Duże uchwyty

3499
/zest.

SUPERHIT
Dmuchane sanki 
lub koło do zjeżdżania
• jednoosobowe
• maks. obciążenie: 90 kg
• w zestawie łatka 

naprawcza
• rekomendowany wiek 

dziecka: 6+
Do wyboru:
Sanki dmuchane
• wymiary: 

107 × 48 cm
Dmuchane koło 
do zjeżdżania
• średnica: 

91 cm

produkty wykonane 
z bardzo wytrzymałego 

materiału Polar-Shield™, 
który jest odporny na 

warunki atmosferyczne 
– nie zamarza

Akcje promocyjne nie łączą się ze sobą ani z innymi akcjami (poza akcjami z voucherami). 

W przypadku spełnienia warunków dla więcej niż jednej akcji stosuje się akcję korzystniejszą dla uczestnika.DLA DZIECI | OD CZWARTKU 13.01


