
Další krokVáš nákupní košík
Způsob doručení není uplatněn v případě, že objednáváte dárkové poukazy nebo jiné, 
elektronicky distribuované produkty.

obrázek název produktu odstranit množství cena

SRAM řetěz PC 1 114 SnapLock (Silver)
Řetěz Sram určený pro 1 rychlostní systémy, v balení se spojkou.

7.62 €
(199.00 Kč) 

Force brzdové čelisti silniční excentric (stříbrná)
Sada brzdových čelistí Force určená pro silniční kola.

16.24 €
(424.00 Kč) 

OEM pedály ocel-guma
Pedály na stará kola, ocel s gumou, osa 9/16”

6.09 €
(159.00 Kč) 

XLC gripy Cork GR-G11 135/92 mm (hnědá)
Gripy XLC pro řidítka jízdních kol.

10.69 €
(279.00 Kč) 

Orion blatníky 28 šíře 41 mm
Vyroben z lehkého pevného plastu. Montáž pomocí vzpěr a posuvného úhelníku. Vzpěry se 
zkrátí na potřebnou délku a zasunou do plastového úchytu, který má slepý otvor a zajistí se 
šroubem.

Zvolené vlastnosti:

barva: stříbrná
Změnit vlastnosti

8.39 €
(219.00 Kč) 

Schwalbe plášť Road Cruiser 700x35C TSkin KG 
SBC drát (černá/bílá)
Plášť Schwalbe určený pro trekingová kola, drátová verze. kód výrobce - 11149661.01

21.83 €
(570.00 Kč) 

Rubena duše 28' 25-37/622-635 AV 40 mm
Duše Rubena pro 28'' kola, auto ventilek.

4.98 €
(130.00 Kč) 
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€ 

Další krok Můj účet
Odhlásit

Pomoc
Napište nám

Hledat

EUR (€)
díly, objednávky: +420 604 637 477 kola, objednávky: +420 777 910 398

Úvod Obchodní podmínky Věrnostní systém Nákup na splátky Prodej na Slovensko Pomoc Kontakt KOŠÍK

vyberte si svou měnu:

Kola a rámy Komponenty Doplňky Pro cyklistu Sedačky a vozíky Trénink a výživa Údržba a nářadí Ostatní sporty Výrobci



Způsob dopravy: 

Celkem za položky:

75.83 € (1980.00 Kč)

Náklady na dopravu: 4.60 € (120.00 Kč)

Celkem:

80.43 € (2100.00 Kč)

Další krok

Rychlé odkazy
Zapomenuté heslo
Nákup na splátky
Prodej na Slovensko
Vyhledání kol dle vlastností
Dárkové poukazy

Ceny dopravy
Věrnostní systém
Jak vybrat velikost kola
Jak sestavit dodané kolo
Ke stažení
FAQ - ostatní otázky

Zákaznický servis
Kontakty
Kamenná prodejna
Napište nám
Obchodní podmínky
Jak reklamovat

Pro objednávky nad 2500 Kč po celé ČR doprava zdarma.

Úvod Obchodní podmínky Věrnostní systém Nákup na splátky Prodej na Slovensko Pomoc Kontakt KOŠÍK

Axit CZ s.r.o. © 2013 

Pozn: Všechny ceny jsou účtované v CZK (Kč). Kurz zobrazené měny je pouze orientační. Kurz použitý pro zobrazení: 1.00 Kč = 0.0383 €. 

V případě, že jste regisrovaným zákazníkem, tak po dokončení objednávky obdržíte:

• 52 bonus bodů!

Vyprázdnit košík

- or use -

Pokud máte platný slevový kupón, uveďte slevový kód do políčka níže a stiskněte enter, od vašeho nákupu vám odečteme částku ve výši slevy uvedené na kupónu.

Uplatnit slevový kupón

Kód slevového kupónu (potvrdit stiskem ENTER)

Další krok 

GLS (4.60 €) 


