Bonus pro rozšířené a TOP členství
Vesty pro členy KČT
Pro členy, kteří na rok 2016 zvolili rozšířené a TOP členství v KČT, jsme ve
spolupráci s českou firmou WARMPEACE připravili nabídku praktické volnočasové vesty
z velmi kvalitního materiálu Polartec Thermal Pro – gramáž 285 g/m2.
Dámská i pánská vesta se stojáčkem budou vyrobeny z oboustranně
počesaného jednobarevného teplého fleecu. Vesty jsou navrženy jako rozpínací na zip,
jsou členěné zadním a předním bočním švem, přestřižené vpředu na hrudníku, vzadu
je sedlo. V předním bočním švu jsou dvě kapsy na zip. Vesty mají jednu skrytou vnitřní
náprsní kapsu na levé straně. Výšivka znaku KČT je na levé straně hrudníku a výšivka
4 turistických značek na pravé straně. Průramky jsou zapravené elastickou lemovkou,
dolní okraj je založený a prošitý.
Vesty nebudou volně v prodeji a členům KČT s rozšířeným typem členství jsou
nabízeny s 50% slevou – tzn. za velkoobchodní cenu.
1. Pánská vesta (barevnost PANTONE® 18-4244 TPG, Directoire Blue)
Velikost: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL
Cena pro KČT vč. výšivek: 990,- Kč
2. Dámská vesta (barevnost PANTONE® 18-4244 TPG, Directoire Blue)
Velikost: XS, S, M, L, XL, XXL
Cena pro KČT vč. výšivek: 870 Kč
V případě zájmu o zakoupení
vesty pošlou členové závaznou (!)
objednávku s uvedením jména, adresy,
verze produktu (dámská / pánská) a
s uvedením své konfekční velikosti
nejpozději do 15. srpna 2016 na
ústředí KČT (e-mail: kct@kct.cz).
Zásadní podmínkou realizace
těchto vest připravovaných na
zakázku
pouze
pro
KČT
je
objednávka minimálně 350 ks od
pánské i dámské verze, resp.
v násobcích tohoto min. množství (látka
bude vyrobena a dovezena jen pro naši
zakázku).
O
způsobu
doručení
objednaného zboží bude rozhodnuto
podle konečného počtu objednávek. O
aktuálním počtu objednaných vest
budeme
průběžně
informovat
na
www.kct.cz
Zároveň s touto možností pro
členy s rozšířeným a TOP typem
členství připravujeme také možnost
zvýhodněného
nákupu
turistického
vybavení pro všechny členy. O konkrétní
nabídce budeme informovat.

Pánská vesta

Dámská vesta

Pozn: Dámská vesta bude ve stejné barvě, jako vesta pánská i se stejným rozmístěním
nášivek.

