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adidas – partner České obce sokolské 

 

Všem váženým členům Sokola,  

 

Dovolujeme si vás informovat o partnerství mezi Českou obcí sokolskou a značkou adidas, 
kterou ve vztahu s ČOS zastupuje firma Eurostores (oficiální distributor této značky). 

Sokol, respektive jeho nezávisle hospodařící jednotky jsou oprávněny nakupovat za 
zvýhodněných podmínek výrobky značky adidas za dohodnutou cenu. Touto cenou se rozumí 
doporučená maloobchodní cena (včetně DPH) v platném aktuálním ceníku adidas ČR 
s.r.o. snížená o 30%. 

Všem řádným členům Sokola, bude přímo na prodejních místech společnosti Eurostores 
(značkových prodejnách adidas) umožněn nákup veškerého sortimentu se slevou 20% 
z aktuálních prodejních cen. 

 Sleva bude poprvé každému přiznána na základě předložení členského průkazu Sokol, 
současně s nákupem bude vydána věrnostní karta zákazníka, opravňující držitele nakupovat 
s 20% slevou na veškerý sortiment adidas na prodejních místech Eurostores – značkových 
prodejnách adidas. 

 

Uvedená sleva 20% platí také pro elektronický obchod www.obchod-adidas.cz, její výše bude 
poskytnuta formou slevového kódu, jehož znění bude SOKOL2009. Pro konkrétní postup či 
dotaz kontaktujte prosím Pavla Švorce na tel. Čísle +420 725 037 580, email: 
pavol.svorc@eurostores.cz 

 

V případě konkrétních dotazů ohledně podmínek partnerství s hospodařícími jednotkami 
(subjekty, oddíly) se obracejte na Martina Strelce na tel. Čísle +420 725 813 491, 
email:martin.strelec@eurostores.cz,  

 

 

Pro řešení jednotlivých obchodních případů s členy Sokola jsou připraveny přímo značkové 
provozovny, uvedené i s kontakty v záhlaví tohoto dopisu. 

 

 

 

Děkujeme a těšíme se na společnou spolupráci 

adidas – Eurostores s.r.o.  

                                       


