
SEURA-ASUTILAUS Syksy 2020

Miesten koot: XS – S – M – L – XL – 2XL – 3XL – 4XL

Adidaksen miesten asut               Hinta                                      Koko                                   KPL                    

Tuuliasun takki 62,00 €  ______________ ____________

Tuuliasun housut 44,00 €  ______________ ____________

Verkka-asun takki 58,00 €  ______________ ____________

Verkka-asun housut 44,00 €  ______________ ____________

Lyhythihainen paita 48,00 €  ______________ ____________

Hihaton paita 44,00 €  ______________ ____________

Pitkät trikoot 60,00 €  ______________ ____________

Lyhyet trikoot 40,00 €  ______________ ____________

Shortsit 40,00 €  ______________ ____________

Sprint suit (nakkipuku) 100,00 €  ______________ ____________

Naisten koot: 2XS (26-28) – XS (30-32) – S (34-36) – M (38-40)
L (42-44) – XL (46-48) – 2XL (50-52) – 3XL (54-56)

Adidaksen naisten asut                Hinta                                      Koko                                   KPL                    

Tuuliasun takki 62,00 €  ______________ ____________

Tuuliasun housut 44,00 €  ______________ ____________

Verkka-asun takki 58,00 €  ______________ ____________

Verkka-asun housut 44,00 €  ______________ ____________

Lyhythihainen paita 48,00 €  ______________ ____________

Toppi 40,00 €  ______________ ____________

Pitkä toppi 44,00 €  ______________ ____________

Pitkät trikoot 60,00 €  ______________ ____________

Lyhyet trikoot 40,00 €  ______________ ____________

Lyhyet housut (bootie) 40,00 €  ______________ ____________

Lyhyet housut (brief) 36,00 €  ______________ ____________

Shortsit 40,00 €  ______________ ____________

Sprint suit (nakkipuku) 100,00 €  ______________ ____________

Lasten koot: tuuli- verkka-asun takki ja housut: 116 – 128 – 140 – 152 – 164 – 176

lyhythihainen paita ja shortsit: 116 – 128 – 140 – 146 – 152 –  158 – 
     164 – 176 

Adidaksen lasten asut                   Hinta                                      Koko                                   KPL                    

Tuuliasun takki 54,00 €  ______________ ____________

Tuuliasun housut 40,00 €  ______________ ____________

Verkka-asun takki 52,00 €  ______________ ____________

Verkka-asun housut 40,00 €  ______________ ____________

Lyhythihainen paita 40,00 €  ______________ ____________

Shortsit 32,00 €  ______________ ____________   

                   

 käännä ------->



Adidaksen seura-asut tilataan syksyisin ja keväisin järjestettävässä sovitustilaisuudessa, joista 
tiedotetaan erikseen. Toimitusaika on reilut kaksi kuukautta siitä kun yhteistilaus on tehty 
toimistolta. Asujen saapumisesta lähtee ilmoitus, jonka jälkeen ne ovat noudettavissa Intersport 
Tourulasta.
 
HUOM! Kaikki seura-asut laskutetaan sähköpostilla tilauksen jälkeen.

Urheilija Huoltajan allekirjoitus (alle 18-vuotiaalta)

_________________________________ _______________________________

Sähköpostiosoite, johon lasku lähetetään

__________________________________________________________________


