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Kalkulace je platná 1 měsíc od data vystavení. Jako výrobci oblečení si vyhrazujeme právo umístit na 
výrobek logo naší společnosti o velikosti 15 cm2, pokud není domluveno jinak. V případě doobjednání 
oblečení se sublimačním potiskem se může odstín zvolené barevnosti lišit o ± 7 procent.
www.atexsport.com

Číslo Popis Poznámka Materiál Jednotková 
cena bez DPH

Sleva 
%

Jedn. cena po 
slevě

Jedn. cena vč. 
DPH

AT30.01 xcs kombinéza - dres espan grit + mesh 1 199,00 -10% 1 079,10 1 305,71

AT30.61 xcs kombinéza - dres roubaix + fleece 1 269,00 -10% 1 142,10 1 381,94

AT30W.01 xcs kombinéza - dres, dámská espan grit + mesh 1 199,00 -10% 1 079,10 1 305,71

AT30W.61 xcs kombinéza - dres, dámská roubaix + fleece 1 269,00 -10% 1 142,10 1 381,94

AT30K.01 xcs kombinéza - dres, dětská espan grit + mesh 929,00 -10% 836,10 1 011,68

AT30K.61 xcs kombinéza - dres, dětská roubaix 999,00 -10% 899,10 1 087,92

AT31.01 xcs kombinéza - kalhoty espan grit 939,00 -10% 845,10 1 022,57

AT31.61 xcs kombinéza - kalhoty roubaix 1 039,00 -10% 935,10 1 131,47

AT31W.01 xcs kombinéza - kalhoty, dámské espan grit 939,00 -10% 845,10 1 022,57

AT31W.61 xcs kombinéza - kalhoty, dámské roubaix 1 049,00 -10% 944,10 1 142,36

AT31K.01 xcs kombinéza - kalhoty, dětské espan grit 699,00 -10% 629,10 761,21

AT31K.61 xcs kombinéza - kalhoty, dětské roubaix 749,00 -10% 674,10 815,66

AT33.01 xcs bunda zerowind light + 
roubaix 2 399,00 -10% 2 159,10 2 612,51

AT33.21 xcs bunda zerowind thermo 
+ roubaix 2 459,00 -10% 2 213,10 2 677,85

AT33K.01 xcs bunda dětská zerowind light + 
roubaix 1 949,00 -10% 1 754,10 2 122,46

AT33K.21 xcs bunda dětská zerowind thermo 
+ roubaix 1 999,00 -10% 1 799,10 2 176,91
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AT34.01 xcs kalhoty zerowind light + 
roubaix 1 689,00 -10% 1 520,10 1 839,33

AT34.21 xcs kalhoty zerowind thermo 
+ roubaix 1 749,00 -10% 1 574,10 1 904,66

AT34W.01 xcs kalhoty dámské zerowind light + 
roubaix 1 689,00 -10% 1 520,10 1 839,32

AT34W.21 xcs kalhoty dámské zerowind thermo 
+ roubaix 1 749,00 -10% 1 574,10 1 904,66

AT34K.01 xcs kalhoty dětské zerowind light + 
roubaix 1 369,00 -10% 1 232,10 1 490,84

AT34K.21 xcs kalhoty dětské zerowind thermo 
+ roubaix 1 399,00 -10% 1 259,10 1 523,51

AT32.01 xcs vesta zerowind light + 
roubaix 1 649,00 -10% 1 484,10 1 795,76

AT32.21 xcs vesta zerowind thermo 
+ roubaix 1 649,00 -10% 1 484,10 1 795,76

AT32K.01 xcs vesta dětská zerowind light + 
roubaix 1 249,00 -10% 1 124,10 1 360,16

AT32K.21 xcs vesta dětská zerowind thermo 
+ roubaix 1 249,00 -10% 1 124,10 1 360,16

AT46.01 xcs čepice dvouvrstvá roubaix + fleece 359,00 -10% 323,10 390,95

AT46.02 xcs čepice dvouvrstvá, s bambulí roubaix + fleece 379,00 -10% 341,10 412,74

AT37.01 xcs univerzální šátek dryclim 189,00 -10% 170,10 205,82

AT45.01 xcs čelenka jednovrstvá roubaix 129,00 -10% 116,10 140,48

AT35.01 xcs čelenka dvouvrstvá espan grit + 
dryclim 219,00 -10% 197,10 238,49

AT852K.01 atletický dres, krátké rukávy, dětský coolmax athletic 499,00 -10% 449,10 543,41

AT87K.02 atletické kalhoty s kapsou tříčtvrteční, 
dětské

espan colour + 
espan + mesh 
colour

639,00 -10% 575,10 695,87
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