
 

 

 

KOLEKCE OBLEČENÍ WRC ČR 

2022 

Nově nabízíme možnost zakoupení oblečení s výšivkou nebo nažehlenou 

nálepkou LOGA WRC ČR. 

 

Objednání je možné přes email tajemníka. Objednávka je svým zasláním 

závazná a na základě ní, bude vystavena faktura k úhradě. Současně půjdou 

objednané věci do výrovy a budou zaslány po zaplacení faktury.  

( dodací lhůta objednaného zboží  je cca 14 dní od zaslání objednávky a 

následné platby) 

 

Nyní jsou v nabídce tyto produkty:  

 

• Kšiltovka ( modrá/červená barva) 

• Polotričko ( dámské/pánské v barvě bíla, 

červená a modrá) 

• Prošívaná vesta ( dámská/pánská v modré 

barvě) 

 

 



Kšiltovka WRC ČR 

 

 

 

Velikost: univerzální 

Barva :  modrá a červená 

 

CENA : 250,- 

 

Objednání zboží je možné přes email tajemníka, kdy Vám na základě 

objednávky bude vystavena faktura. Objednávka je závazná, dodací lhůta je cca 

14 dní. Zboží bude dodáno po zaplacení vystavené faktury.  

Zboží je odesíláno přes službu Zásilkovny, stávající cena služby je nyní 69,-. 

Tato částka Vám bude přičtena k faktuře. 

Zboží také možno vyzvednout osobně po domluvě na závodech WRC ČR. 



 

Druh: Dámské a pánské polotričko – logo včetně nápisu na zádech nažehlené 

Velikost: dle aktuální tabulky velikostí 

Barva :  modrá, červená, bílá 

 

CENA : 400,- 

 

Objednání zboží je možné přes email tajemníka, kdy Vám na základě 

objednávky bude vystavena faktura. Objednávka je závazná, dodací lhůta je cca 

14 dní. Zboží bude dodáno po zaplacení vystavené faktury.  

Zboží je odesíláno přes službu Zásilkovny, stávající cena služby je nyní 69,-. 

Tato částka Vám bude přičtena k faktuře. 

Zboží také možno vyzvednout osobně po domluvě na závodech WRC ČR. 



 
Druh: Dámská a pánská prošívaná vesta – logo včetně nápisu na zádech prošité 

Velikost: dle aktuální tabulky velikostí 

Barva :  tmavě modrá 

 

CENA : 1.200,- 

 

Objednání zboží je možné přes email tajemníka, kdy Vám na základě 

objednávky bude vystavena faktura. Objednávka je závazná, dodací lhůta je cca 

14 dní. Zboží bude dodáno po zaplacení vystavené faktury.  

Zboží je odesíláno přes službu Zásilkovny, stávající cena služby je nyní 69,-. 

Tato částka Vám bude přičtena k faktuře. 

Zboží také možno vyzvednout osobně po domluvě na závodech WRC ČR. 



 


