
amely létrejőtt egyrészről a 
Kalker 2005 Kf!. 

ADÁSV ÉTE LI KEllETSZERZÚ n ÉS 

Székhely: 4027 Debrecen , Füredi ill 49-51 .. 
Képviseli: Katona Zoltán, 
Cégjcgyzéksz.:'l1n: 09-09-0054 [9, 
Adószám: 11556079-2-09, 
Banksz.ím lnszám: 18400010-03784888-401000 14, 
mint EllIdó (a további11k ban: Eladó) 

másrészről a 
Nyíregyház.i Sllortc('ntrum No np rofi t K r!. 
székhely: 4400 Nyíregyháza, Géz.'1 utca 8- 16 .. 
képviseli: Kósa Árpád ügyvezető , 
Cégjegyzéksz.ím: 15-09-073719 
Adószám: 2 1064467-2-15 
Banks?..ámlaszám: 1 1744003-20613374-00000000, 
mint Vevő között (a továbbiakban: Vevő) 

közől! az alulíroU helyen és napon az alábbi fehételckkcl. 

Előzmé nyek 

Vevő, mint Aján latkérő a kőzbeszerzésekröl szóló 2015. évi CXUI!. törvény (a továbbiakban: Kbt.) ll l. 
rész I l S. § alapján " Sporiruh ázat és spo rtesz.közö k beszerzése" közbeszerzési eljárást (a továbbiakban: 
közbeszerl:ési eljárás) fo lytatott le. Eladó, mint Ajánlattevő a közbeszerzési eljárásban aján latot tctl. 
Figyelemmel arra, hogy az eljárásban Vevő Eladó ajánlatát fogadta el nyenes ajánlatként Felek a Kbl. 
szerint i törvényes ha táridőn belül szcrl:ödést kötnek egymással. 

A Kbl. 13 1. §-a alapján, a közbeszcr/.ési eljárás során keletkezett dokumen tumokat úgy kell tekinteni, mint 
amelyek a jelen szerződés elválaszthatatlan részeit képezi k, azza l együtt olvasandók és énehnezendők. 

I. A szerződés tárgya 

1.1. A szer.lÖdés tárgyát Vevő ajánlatában és jelen szer.l.OOés I. számú me\lékletében meghatározott 
sporlruh áz.'lt és sporteszközök (a továbbiakban á ru) adásvétele képezik. 

1.2. Az árunak meg kell felelnie a műs?.ak i leírásban foglaltaknak, valamint az Eladó ál tal az ajánlatában 
rögzített jellemzőknek, paramétcrekJlek és fe ltételeknek . 

2. Teljcsfl és helye 

2.1. Teljesítés helye: 4400 Nyíregyháza, Géza utca 8- 16. 

3. SzerziXlés időbeli hatá lya 

3. 1. Jelen Szer.l.OOés a mcgkötésé től számított 6 hónllpos határozott i dőre vagy a közbeszer.l.ési 
dokumentumokban meghatározott keretmennyiség kimerü léséig jön létre. A Szerződés hatá lya a 
hamarabb mcgvalósuló feltétel bekővetkeztéi g tan. Vevő a keretmenn yiség 70%-ig Ichívási 
kötelezettséget vállal, ezen leh ívási kötelezcttségen túlmenöen a Vevő nem köteles a 
kerctmennyíséget kimeríteni, illetve a lehívási kötelezettségen túl a fel nem használt keretmennyiség 
énékét Eladó kárként nem érvényesítheti Vevővel szemben. 
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3.2. Vevő a jclen keretszcrt:ődés alapján escti megrendeléseket bocsát ki Eladó felé . A megrendelés 
tartalmazza n mcgrendelt áru megnevezését, adot1 esetben a hozz.í tartózó kódot. Il1cnnyiségét. 
mérelét és a leljesítés helyét. 

3.3. Eladó az eseti megrendelést Vevő ál!al igazol! megkiildését követő I munkanapon belül köteles 
visszaigazolni Vevő részére. Amennyiben Eladó a megrendelésI I munkanapon belül nem igazolja 
vissza. úgy Vevő azt I munkanap elteltével vissz.1igazoltnak tekinti. 

3.4 . Felek megállapodnak , hogy amennyiben az eseti mcgrcndelésben Vevő által meghatározott áru 
Eladónak ti szer.lOOéskÖtés időpontjában c lőre nem látható kőriilményből kifolyólag nem áll 
rendelkezésére. és Eladótól nem elvárható. hogy a köriilményt elkeriiljc, úgy az eseti 
megrendelésben szereplő áruval egyenértékű áruva l kell azt hclyettesÍlcnie, az alábbiak szerinti 
kötelezeuség mellet1 . 

3.4. 1. Eladó kötcles fen ti tén yről és a hiány okáról Vevő szerL.ödesbcn meghatározott 
kapcsolattartóját írásban értesítcni. Az írásbeli értesítésnek egyúttal tartalmaznia kell a 
helyettesítő áru leírását. amelyből egyérte l műen ki kell deriilnie, hogy ahelyettesÍlő áru 
mcgfclel a műszaki leírásban foglaltaknak . 

3.4.2. A he lyettesítő áru nettó ajánlati ára ncm lehet magasabb az eseti megrcndelesbcn szereplő 
áru nettó értékénél. 

3.4.3. Vevő az Eladó által a fenti értesítésbcn megjelölt hel yettesí tő áru elfogadásáról, illelvc a 
megrendelés módosításáról írásban nyilatkozi k. 

3.4.4. Eladó kizárólag abban az esetben biztosíthat az eseti megrendelésben szerep lő áru helyett 
helyellesÍlő árut, ha azt Vcvö kapcsolanartója írásban jóváhagY.ia. Amennyiben Eladó 
Vevő kapcsolauanójának írásbeli jóváhagyás.1 nélkül szállít hclyeuesítő árut, ugy az hibás 
teljesítésnek minősül , és Vevő jogosult alkalmazl1I a hltXis teljesítésre vonatkozó 
jogköw.1kczménycket. 

3.4.5. Felek rögzítik, hogya 3.4. pontb.11l szerep lő helyettesítő áruval történő teljesítés a Kbl. 
141. § (4) beke7.dés a) pontja szerinti szcrzödésmódosításnak minősül . 

3.5. Eladónak az árut az eseti meb'fendelés visszaigazolásától számított 15 napon belül Ic kell szállitania 
fi teljesítés helyére. 

3.6. Amennyiben Eladó határidőn belül nem tudja biztositani a megrendelt árut . úgy aITÓl illetve annak 
okáról Vevőt haladéktalanul írásban tájékoztatni köteles. és egyben jelezni kőtcl es, hogy előre 
láthatólag mikorrn tudja biztositani a megrendelt árut. Az írásbeli tájékoztatás nCtn zárja ki a 
szert:ödésszegésjogkövetkeZlnényeinek alkalmazását . 

4. Vevő kötelezettségei 

4. 1. Vevö köteles az Eladó által szerzödésszeriien átadott árut átvenni , a teljesítését leigazoini és a 
vételárat megfizetni . 

S. Eladó kötelezettségei 

5. 1. Eladó köteles szerL.ödésszeriien teljesíteni Vevő részére. 

5.2. Eladó köteles a teljesítés helyén belül Vevő által meghatározott helyen átadni az árut. 

6. A vélelár mcghaliírol ... o\sa 

Felek megállapodnak, hogy Eladó részére járó ellenszolgáltatás összegét a részletes árajánlatában 
megajánlott, l . számu melléklet szerinti nettó egységárak alapján kel! meghatározni. A vételár 
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tartalmazza a bch07.ata llal. átadással, szá llitássa l illetve n forgalomba hoz. 'I talla l kapcsolatban 
fe lmerü lö összes költséget. erre tek in tettel Eladót n vételáron felül nem illeti meg további díjazás. 

7. Fizetési feltéte lek: 

7. 1. Ve\'öel6lcgct nem fizel. 

7.2. Vevő a Kbl. 135. § ( I) bekezdese alapján megrendelésenként a tcljesÍlest kö\'etöcn teljesítést igazoló 
okm(lIIyt köteles kiállítani. Teljesítést igazoló okmányként Vevö által kiállitolI teljesítési igazolás 
fogadha tó cl. Eladó köteles a Vevő által aláírt teljesítési igazolást a számlájához mcllékelni. Eladó a 
számláját e7-cn tcljcsítesi igazolás birtokában állíthatja kL A benyúj tott számlák ellenértékének 
kicgyenlítése megrcndclésenként, 30 napos fi zetési ha táridővel. a Kbl. 135. § ( I), (5) és (6) 
bekezdései. a Ilolgári Tör"énykönyvröl szóló 201 3. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § 
(1)-(2) bekezdései. valumint a jelen pontban foglaltak szeri nt történik. 

7.3. Felek az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában foglalt:lk szerint jámak el. 

7.4. Eladó által kiállított számlát Vevő a beérkezést köve tőcn ellenŐrJ.:i. Amennyiben Vevő kifogásolja a 
SZlÍmlát. jogosuh azt megjegyzéseivel ellátva visszaküldeni Eladó részére. Amennyiben Vevő 
kifogása megalapozol!, úgy az ki zárja Vevő fi zetési késedelembe esését. 

7.5. A számla késedel mc:..'S kiegyenlÍlése csctén Vevő a I)tk. 6: 155. § (1) bekezdés szerinti késedelmi 
kamatot kötek.'S megfizetni Eladónak. 

7.6. A Kbt. 136. § ( I) bekezdése alapján Eladó tudomásul veszi, hogy 

a) nem fizc thet, illetve sZlÍmolhat cl a szer.lOOés tcljesitésévcl összcfúgg('Sbcn olyan költségeket, 
amelyek a Kbt. 62. § (I) bekezdés k) pont kal-kb) alpont ja s7.cri nti feltételcknck nem megfelelö 
társ3sáS tekintetében merülnek fel, és amel yek Elad6 ad6köteles jövedelmének csökken tésére 
alkalmasak; 

b) a szerl&!és teljesitésének teljes idötartama alatt tulajdonosi szerkezetét Vevő számára 
mcgismerhetővé teszi és a Kbl. 143. § (3) bekezdése szerinti ügy letckrő l Vevőt haladéktalanul 
értcsíti. 

7.7. A Kbl. 136. § (2) bekezdése alapján a külfOld i adóilletőség(i Eladó kötelcs II szerJ.:ooéshcz arra 
vonatkozó meghatalmazást csatoln i, hogy az illetösége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság 
közvetlenül bcszcrezhet Eladóra vonatkozó adatokat az ors7.ágok közőui jogsegély igényhcvétele 
nélkül. 

7.8. Jelen szcrlődés fedezete Vevő költséh'Vetésébcn rendelkezésre áll. 

8. Szava losság és jótá llás 

8. 1. Eladó az árura II Ptk. 6: 159-1 67. §-ai szerinti kellékszava tosságot és a Ptk. 6: 175-176. §-ai szerinti 
jogszavatossflgot "állal. 

8.2. Eladó az árura az átadástól számított 12 (tizenkét) hónapos i dő tartamra jótállás! vállal jelen 
szcrJ.:ödésbcn, illetve a Ptk. 6: 17 1-1 73. §-aiban foglaltak szt.TÍnt. 

8.3. Eladó vállalja, hogy a jótállás idő tartama alatt a ki s7.állások alkalmával - kivéve a jótállási 
kötelezettség alá nem tartozó hibák esetét - scmmilycn kőltséget , díja t ncm számit fc l Ve"ő részére. 

8.4. Eladó szavatolja . hogy az általa jelen szerződés keretén belül el adott áruk gyári új állapotúak, 
korábban használatban nem voltak . 
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8.5. Vevő köteles írásban értesíteni Eladót a szavaloss1Íg. illet ve a jótállás alapján érvényesíteni kívant 
bánnilyen igényérol. 

9. Kapcso latt a rt ás, szerződ és módosillísa 

9.1 . Jelen szen~ödt.'S Felek közös megegyezésével, írásos fOnllában módosÍIható a Kbl. 141. § -ban 
foglaltak alapján. 

9.2. Minden. jelen szer/..ődés alapján Szerződő Felek által egymasnak küldölI értesÍlésnek íroll fOnllában 
(ajánlot! levélben. telefaxon , e-mailbcn) kell történnie. Ezen értesítések halálya a eimzell álta li 
átvételkor, illetve neki t örténő kézbcsítéskor áll be. Szcí.lődő Felek közőlli levelezés nyelve: 
magyar. 

9.3 . Felek a köztük lévő együttmüködés c1ösegitése érdekében a lenti kapcsolattartókat határozzák meg: 

a) Felek rögzítik, hogy Eladó részérő l a kapcsolattartó személy: 
Név: Katona Zoltán 
Telefons7..ám: +3670372 5000 
E-maii cim:info@szcrtarsport .hu 
Levelezési eim: 4027 Debrecen, Füredi út 49-5 1., 

b) Felek rögzíti k. hogy Vevő részérő l a kapcsolattartó személy: 
Név: Sitku Emő 
Telefonszám: +3630 402 3863 
E-mai i cím:elsport@nyi regyhazisc. hu 
Levelezési eim: 4400 Nyíregyháza, Géza utca 8- 16. 

10. Felelősség: 

10.1. felek jelen szer.t.:Ődés hatál ya alatt a Ptk . 6:142-143. §-aiban foglalt szeí.looéss ... ..cgéssc1 okozolI 
károkért va ló felel ősség szabályai szerint felelősek. 

10.2. A szeí.t.:ödés megszegésétjelent i bánncly kötelezettség szerződésszerű teljesitésének elmaradása. 

10.3. Az áru kárveszélye Eladóról Vevőre a szerződésszerű teljesítést követőcn száll át. 

ll. Kőlbé r 

11.1. Késedelmes teljesítés esetén Eladó késedelmi kötbér fi zetésére köteles. melynek mértéke: 
alapja a késedelmesen teljesítCll escti megrcndelés nClló ellenértéke. A késedelmi 
megrendelésen ként Icgfeljebb 15 egybefLiggö napig kerül fe lszámításra. 

%/nap, 
kötbér 

11 .2. Felek megállapodnak, hogy minden megkezdett nap egész napnak számit a késedelmi kötbér 
számítása során. 

11.3. Vevő jogosult elállni a szerződéstől, ha Eladóval szemben érvényesíthető késedelmi kötbér eléri a 
maximális napi tételt és a szerződéskő tés előlI fennállt állapotol tennészctben vissza lehet állítani . 

11.4. Vevő jogosult azonnali hatállyal írásban felmondani jelen szerződés t , ha a szerződéskötés előtt 
fennállt állapotot tennészetben nem lehet visszaállitani , és Eladóval szemben érvén yesíthető 

késedelmi kötbér eléri a maximál is napi tételt. 

11 .5. Eladó ncm teljesítése csetén, Vevő a szerződésben szereplő még le nem hivott keretmennyiség 
értékének I ()O/o-át jogosult meghiúsulási kötbérként érvényesíteni Eladóval szemben. Felek a 
szerződés teljesítését továbbá különösen akkor tekintik meghiúsultnak. ha 
• Eladó a teljesÍlést jogos ok nélkül megtagadja; 
• Eladó a szerződést jogellenesen fc lmondja vagy attól jogel1enesen áll el; 
• a szcrlődés teljesítése Eladó érdekkörébcn fe lmerült okból lehetetlenül; 
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• Vevő által a szcrtödésszcJŰ teljcsítésre meghatározott póthatáridő is eredménytelen ül telik el ; 

1 1.6. Vevő a kötbérigényét írásban köteles közölni Eladóval. külön mcgjclölve Ilnnak jogalapját és 
összegét. 

11.7. A kötbérkövctcJés összegét Vevő a Kb!. 135. § (6) bekezdésében foglIlltak szerini jogosult Eladó 
n5szére járó vétel ár összegébe beszámÍlani . Vevő jogosult érvényesíteni a kötbér összegét meghaladó 
kámt is érvényes íteni Eladóval szembell. 

11.8. A kötbérek a Ptk. 6 : 186. § (l) bekezdésének meg fele lőcn - abban az (,."Sctben érvényesíthetöek , ha 
Eladó olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szertödést. 

13. A sl.Cr1.ödés megszíin ése és megszüntetése 

13.1. Jelen szertődés megszünik II 3.1. pontban rögzített hatflrozott idö ehcltével, Vllgy a keretősszeg 
kimerülésével 

13.2. A Kbt. 143. § ( I) bekezdése alapj án Vevő a szcr ... ödést felmondhatja, vagy· a ]}tk.-ban foglaltak 
szerint· a szerződés től elállhat , ha : 

a) feltétlenül szükséges a szcrLödés olyan lényeges módosítása. amely esetében a Kbt. 141. § 
alapján új kőzbeszer ... ési eljárást kell lefolytatni; 

b) Eladó nem biztosítja a Kbl. 138. s-ban foglaltak betartását. vagy az ajánlauevőként szerződő fél 
személyében érvényesen olyan jogut6dlás következett be. amely nem fe lel meg a Kbt. 139. s-ban 
foglaltak rwk: vagy 

e) az EUM SZ 258. cikke alapján a közbeszerzés srnb31yainak megszegése miatt 
kÖlClezettségszegési eljáms indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. eikke alapján 
inditott eljárásban kimondta, hogy az Eur6pai Uni6 jogáb61 credő vnlnmcly kötelezettség 
tekintetélx:n kötclel-euségszegés történt, és a bíróság által megállapitolt jogsértés miatt a szerződés 
nem semmiS. 

13.3. A Kb!. 143. § (2) bekezdése alapján Vevő köteles a szerződést fehnondani , vagy - a J>tk .-ban 
foglaltak szcrittt - a ttól elállni , ha a szerLödés megkötését követően jut tudomására, hogya 
szerződő fél tekintetében a közbeszerLési eljárás során kizáro ok állI fcnn , és ezért ki kelleIt volna 
zámi a közbeszenési eljárásból. 

13.4. A Kb!. 143. § (3) bekezdése alapján Vev6jogosult és egyben köteles a szcrLödést felmondani - ha 
szükséges olyan hauiridövel, amely l ehetővé teszi. hogya szcrzödéssel érintett feladata ellátásáról 
gondoskodni tudjon -, ha 

a) Eladóban közvetetten vagy közvet lelllJ I 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely 
olyan jogi személy vagy személyes joga s7.crint jogképes szervezet. amely tekintetében fennáll a 
Kbl. 62. § ( I) bekezdés k) pont kb) alpont jában meghatározolt feltétel; 

b) Eladó kőzvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely 
olyan jogi személyben vagy személ yes joga szerint jogképes szervezetben. amely tekintetében 
f(""Ilnáll a Kbt. 62. § (I) bekezdés k) pont kb) alpont jában meghatározott fell éte!. 

13.5. SzerLÖdö Felek azonnali hatállyal írásban, indokolva felmondhalják a szerződési . ha a másik Fél a 
jelen szer.tödésbcn vá llalt kötelezcnségét súlyosan mcgszegi (azonnali hatály\! felmondás). E jog 
gyakorlása esetén II sze.-LÖdés azon a napon szűnik meg, amikor a szerződésszegő Fél részére 
kézbcsítik az azonnali hatályú felmondást. 

13.6. Súlyos szenödésszegésnek minősül Eladó részéről különösen, ha 
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13.6. 1. a tcljesités során Vevő 3 alkalommal én'ényesít kötbér! vele szemben és ezt kövctőcn 
Eladó iSlllétcltcn megszcgi jelen szerződést ; 

13.6.2. Eltld6 s/..crl'..ödésszcgéséböl kifolyólag Vcvő jogszerűcn elállhat a szcr/..ődéstő l vagy 
felmondhatja azl. 

13.7. Sú lyos szcrzödésszegésnck minösül kü!őnöscn: 
13.7. 1. Vcvő részérő l . ha 60 napotlllcghaladó fi zctési késcdelcmbe esik: 

I·t Vegyes és záró rendelkezések 

14.1. Vcvö rögzít i, hogy a külfóldi adói llctőségii Eladó kötelcs II szcr.lödéshez arra vonatkozó 
meghatalmazást csatolni , hogy az illctőségc szerinti ndóhatóságtól a magy:lr adóhtltóság 
közvetlenül bcszerezhct az Eladóra vonatkozó adrllokal az országok közötti jogsegély 
igényl>cvétele nélkül. 

14.2. Eladó tudomásul veszi , hogy jelen szerződés teljcsítésél>cn csak a Kbl. 138·140. §-aiban 
meghatározott szcmélyek vehetnek részt, az ott meghatározolI feltételek fennállása esctén. 

14.3. Eladó kijelen ti . hogy jelen szer.lödés aláírásakor a 1U • .'mzeti vagyonról szóló 20 11 . évi CXCVJ. 
törvény szerinti át látható szervezetnek minősül. 

14.4. Szerződő Felek jelen szerződés teljesítése során kötelesek kölcsönösen egyűttmüködni egymással; 
jelen szer.lődés módosítását igénylő körülményekrő l kötelesek haladéktalanul tájékoztatni 
egymást. 

14.5. Felek a jelen slerz&lésscl kapcsolatban felmerülö esetlcgt..'s vitái kat egyeztetések. megegyezések 
útján kívánják rendezni. Amennyiben ezen egyeztctések nem vezetnek f.:rcdményre. bámlelyik Fél 
bírósághoz fordu lhat. Felek a jelen szcr.lödésscl összeftiggö vitái k eldöntésére vonatkozóan 
halaskörtö l függöen k1kötik a Vevö székhelye szerin ti bíróság kizárólagos illctékességé!. 

14.6. Jelen szt..'r.l..ödésl>cn nem s7..3bályozOIl kérdésekben. a Kb!. , a Ptk. illetve a kapcsolódó tovabbi 
jogszabályok vonatkozó rendelkezései irányadóak. 

14.7. Jelen szer.lÖdés négy példányban készült , amelyből három pé ldány Vevőt, egy példány Eladót illet 
meg. 

Szerződő Felek jelen szerződés t elolvasták , értc\mezték és mint akaratukkal mindcnben egyezőt 
hcl yl>cnhogyólag ítják ala. 

l . sz. melléklet : Eladó, mint ajánlattevő részletes árajánlata (Ajánlati fclhívasi dokumentáció 9. 
sz.ímú mellékiete) 

Kelt: Nyiregyháza, 2016. szeptember 20. 

~ 
~- ... <. 

...... jL ...... j 'I.:.~~ 
Vevő 

Nyiregyhá:i Sporfcemrllm .NOIlPI.,Ójif &fi. 
Kep\'iseli: Kósa Arpádl I -
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9 s:álllú /II1'IIIiUt'l 

Árr'éS7 l ctcző tM)IÚz.11 é~ szakmai ahllllat minta 

l\1e~:ljanll)lI f'IoCllú l'1!.)\élpí, fúrN nlell NtIló IIj~lIlati lÍr 
l trmék (Fl fllh) ll ) i~ég t('lj<'s 

I\" q.:ajllnlott nlii~/nki (db) kcnt menn) i sé~n' 

tcrmél. és ~yilrtó Il'in;sa (nellő e!-:) sl-ga r h 

~h'l:nl' \l'.,.é) 
(:1 jelrn oszlopb:1II (a j r len ;ll krr('tm('nn)iség 
fOJ;laltak uak nui 1)~/.lo pban szon.ata 

IIj:inlal fogla ll a!.; forintban) 
lII i n íi~ü lne k ) ~lllkmai 

Mjlinl:lt 
minlhll lnck) 

Kh ilabdll 

100- ;, 1 709 FI 1019 260 Ft 
Mcl. (feliratozott) Adidas Tllbcla mCl pol iészter. 140 

1 50~ 

100°/ .. " 79~ Ft 105 490 FI 
Nadrt'lf; Adidas Ponnn po liés7ter, 

22 (Fclirlltozon) nadrég bélés nélkül. 
140.l!. 

7()<" . pamut. 13 210 FI. 52 880 Ft 
Knpu:.mez Adidas Core SWT 30" 0 

4 (fdirato7on ) fcl s6 polieszter. 
300, 

7()<'/ .. pl1mut. 11 488 Ft. 45952 Ft. 
Kapusnadrag Adidas Core SWT 30°'0 

4 (fdiratozon) pant nadrng pohCSlttl'. 
300. 

Adidlls Train9 
S 1°'0 7 0791-1 . 707 900 FI. 

Kbi lllbda cd7ésre 
Stabi l ké7 illlbda 

pol) urcthfln. '00 
49"'0 poliészter 

Mclcgitö Adldn!\ Scrcno 
100% 12 354 FI. 840 on Ft. 

po liés7lcr. 68 
(Feliratozott ) Mclc~ítő gllrnilufll 200g 

Bcmclcgitó Póló 100° .. pamut. I 1.12 FI 34640 rt. 
(feliratozott) roL póló I.ö rnyal.il 20 

MegkiUOnbözte tő MegkUlönbOztcl6 1000'0 I 173 Ft. (í3 342 Ft. 
po liéS1.1er 54 

m CI mCl 

LlIbdllfúg6s 

Utnzó melegil6 Adidas Screno 
100° .. 12512 n. 1814 240 Ft 

poliészter. 145 
(Feliraco,LOU) Meleglt6 garni túra 

200. 

Adiel .. !> Scrcno 
60" ~ pamul. 18811 FI. I 5110 124 H. 

Edző mclcgítO 
S Wl mclcgitö 

40% 
84 

(Frli ratozou) poliészter. 
S7cn 200g 

Anomk Adidns COTC 
100°0 10 937 n. 10171411-1 

( l' clir310zoll) Anorák poliamid. 7lg 93 

Adidos SanlOS 94~'" I 968 FI . 539232 Ft. 
Edző sports7.tlr po liészter. 5'} .. 274 

Sports7 ... ir 
Doliamid. I '}O 

_I l--
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I,!la~ltan 

Adídas Corc 1110'. 2018"'1. Kl6 "H, 
Kahát (I'clir:l\olon) 

~ t llditlm kabát poliamid,84g 42 

Utaló poló Adida, CondivQ 100'. , 16' FI. '"' 132 FI 

(l'clirato7olt) ula7or610 POlli~~~er. 86 

Ut370 póló galléros Mond!tCc gal leros 
,. 

"I': • " ",80 FI. 337680 It 

(Fclirdtoolott) p61ó 12. 

Adidas Scrcno 10"'. ; '" \ot "I 
Edlő rOv idJluddg 

edzŐ rÖ\'ldnadrog I~" 
84 

Adidas Core Wo\'. 4 717 Ft. I rt. 
UUI/Ó rövidnadrág 

Short nadrilg pol:~~~cr. 84 

1110'. lo m I't Ft. 
AdíJas Tiro Táska 

Tés"" S PO~;~~cr. 66 

Adídas ficldp laycr 
,,,. 3mn. 240380 F' 

Kt'sltyü 
I,.CSl1)'íi 

5~o ; 68 

1 '00'., I ; 353srt. 240380 rI 
Sar!.." Adidas Tiro Sapka 68 

Ed7Ő póló FoL póló 
I' I 890 FI. 

256 
483840 Ft. 

(Feliratozott ) környakú 

Kosá rlabda 

Gumi I..osárlabda 
GlItn; J 614 FI. 72 280 H 

(mérei: 5) Mohcn BOR 12panc1cs 20 

FIBA 14724 Ft. 441 720 Ft. 

Bőr kos.1rlabdn 
applO\'cd. 

(mércl. 6) 
Mollen IlOG kompo/il bőr JO 

12panclcs 

FIBA 14 724 FI lS8960 F, 

Dör I.osárlabda appro\'cd, 

(menet: 7) Molten UGG korupol.it !>ör 40 
12pnnclcs 

Melegltő garni túra Adidas Scrcno I 12J>4FI. 590 9'12 rI. 

(Fclirnlozon) Melegitö g.1mlturn po~~~~er. 48 

Je l l.őtrikó 
McgLClIOnDöztctö 

Po11:::er 
I 173 FI. 

50 
"650 FI. 

mC7 

<17171"1. 4 71 HI. 
Dójak61.Icl DójllLészlct b6jílké.ulet I 

I I 1016 FI. S 080 FI. 
Labdatanó haló labdatnrt6 haló tarolas.ira S 

Ú~zás 
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Mclcghn g:unillirn Adidas Serenn 100no 

I 
12 :l54 ,,- 617 700 H . 

(Fclirato/ntt) Mclcgilö garnilura po~~~~cr, 50 

"" ur, 7 079 I [, J53 950 r, . 
Nói uSllxlrc:,sl Arcna "'a"1Ila~ 'O 

, 'X· '"Ob " 314 6<0 rt. 
r rrfj u~/ón;ldróg Arcna Colosseum Lirc Leo '0 

Monusce galléros 
" 

, 26771', m 85. ". 
Ut37Ú g'llIcros pólr. 

póló galléro~ 50 

I dlŐ ,>ó16 
" 

, , 7J2 " l7J 200 Fo. 

( I climlo1.Ou) 
rol póló I.örnYIll.u '00 

Adiuas CorI.' Wo\'. '00" 4717" -"1 020 ro. 
I{övidnadrág 

Short nadrág polll~~~cr, 60 

, 471HI. 1886'0 H. 
I'apuc<: Arcna ll}dro!iO H Sponpapucs 40 

S.lclu/..'>Cki Adldas CorI.' '00% 'O 780 ro. • 
86 240 FI. 

(Feli tatolOlI) Anor:ll. poliam id.7 lg 

Atlél ika 

Melcgito Adldas Sereno '00"" 12 354 F,. 617 700 FI. 

(FcliraW10lt) M elcgllö gamilurn 
poh6.7Icr, 50 

Női versen) 
; . versen)' II 260 FI. 228 900 FI. 

gIlmiIura 
g..rnillku, Rövid poliés1.t('!' 

versen)' női " (allctll+vcr'>Cny 
nadril~~:crscny alSÓ) ( r clirlltozou ) 

Fcrli verseny 
; versen) 100' • 18 260 r , 273900 F,. 

gDmilurll 
garnilufll, Röv1d poliésl.tCf 

verseny ffi 15 (atléta I \ crsc:ny lérdnadnlg. 11156) (Fcliralozou) 

MindÓSSJesc n: "'U, l ; ,~" 784 
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