
Zimní bunda 3 v 1 

Klasická zimní bunda 3 v 1.  Vodě a větru odolná bunda
s vnitřní flísovou mikinou. Bunda má kapuci v límci. 
Noste mikinu a bundu zvlášť nebo je používejte dohromady
jako bundu do každého počasí.
Bunda i mikina mají vyšité logo SUBARU. 

 

cena s DPH

1 988,- Kč

obj.č: SESTYA0160(S), SESTYA0161(M), SESTYA0162(L),
SESTYA0163 (XL), SESTYA0164 (XXL) 



Cestovní taška

Prostorná cestovní taška pro všechny vaše potřeby. 
Ventilované kapsy vhodné pro ručníky nebo boty.
Logo SUBARU na přední i zadní straně tašky.
 
Rozměry: 59 cm x 30,5 cm x 28.5 cm 
Objem: 51,3 l 
 

Cena s DPH

752,- Kč

obj.č.: SESTYA0235



Batoh  

Batoh s vyšitým logem SUBARU na přední části. 
Velká hlavní kapsa s polstrovanou kapsou na laptop.
Síťované boční kapsy, přední kapsa se zipem pro MP3
přehrávač s průchodem pro sluchátka.
 
Rozměry: 33,5 cm x 46 cm x 23 cm 
Objem: 35,4 l 

Cena s DPH

707,- Kč

obj.č.: SESTYA0290



"Outdoorové" triko s potiskem SUBARU

Staňte se součástí SUBARU rodiny s tímto stylovým
trikem.Unisex velikosti: S-XXL

Cena s DPH

274,- Kč

obj.č. SESTYA0170(S), SESTYA0171(M), SESTYA0172(L), 
SESTYA0173 (XL), SESTYA0174 (XXL)



Pikniková deka

Praktická pikniková deka s logem SUBARU.  Originální balení s úchytem
 a suchým zipem, díky kterému si deku můžete vzít kamkoliv.
 

Cena s DPH

585,- Kč

obj.č.: SESTYA0205



Kemping lampička

Praktická kemping hliníková lampička s logem SUBARU. 
Očko na pověšení zajišťuje všestranné využití.
Ideální pro použití na zahradě, při turistice, 
nebo i při náhodném výpadku proudu. 

Cena s DPH

481,- Kč

obj.č.: SESTYA0215  



Multifunkční digitální měřič tlaku

Multifunkční měřič tlaku s další bezpečnostní
výbavou. Budete schopni zkontrolovat tlak v pneumatikách,
v případě potřeby přeříznout bezpečnostní pás a 
rozbít okno. Součástí je i praktická svítilna. 
Logo SUBARU je samozřejmostí.

Cena s DPH

768,- Kč

obj.č.: SESTYA0225



Kulich

Klasický pletený kulich s logem SUBARU.
Univerzální velikost.

Cena s DPH

209,- Kč

obj.č.: SESTYA0180



Hodinky SUBARU

Nerezové hodinky s logem SUBARU a 
koženým řemínkem v luxusní dárková krabičce.
 
Průměr pouzdra: 45,5mm
Kalibr: Chronograph MiyotaOS20 
Vodotěsnost: 10 ATM
Šířka pásku: 22mm
 
 
 
 
 
 

Cena s DPH

3 469,- Kč

obj.č.: SESTYA0245



Kšiltovka SUBARU

Tmavě modrá kšiltovka Slazenger s vyšitým
logem SUBARU.

Cena s DPH

290,- Kč

obj.č.: SESTYA0190
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