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Darujte staré běžecké boty na dobrou věc  
a získejte nové se slevou 42 procent 

Odevzdat své staré sportovní boty, získat nové se slevou 42 % a navíc pomoci druhým, to je motto akce, která 

proběhne v pražském běžeckém centru Running Mall v období od 4. do 18. března. Běžci zde mohou odevzdat 

jakoukoli sportovní obuv v použitelném stavu a za odměnu získat voucher na nákup nových adidas tenisek. 

Všechny odevzdané boty si po skončení akce vyzvedne Armáda spásy, která zajistí, aby dostaly druhou šanci u 

těch, kteří je ještě využijí.  

Díky Running Mallu se běžci mohou vybavit na novou běžeckou sezónu a zároveň pomoci druhým. „Veškeré 

vybrané boty daruje Armáda spásy a věnuje je těm, kteří je nejvíce potřebují. Starší boty nemusí putovat do 

koše, ale mohou dostat druhou šanci,“ říká Adéla Blahovcová z pražského běžeckého centra Running Mall. 

Staré běžecké boty mohou lidé odevzdat v Running Mallu na adrese Františka Křížka 11, Praha 7. Při odevzdání 

bot a splnění všech podmínek získají voucher, který uplatní v obchodě adidas running – Prague Marathon Store 

na stejné adrese. Slevu na 42 % lze uplatnit na jeden pár nezlevněných běžeckých bot a nevztahuje se na novou 

kolekci Ultraboost a Ultraboost X. Nabídka platí na nezlevněný sortiment a pouze v kamenné prodejně adidas 

running - Prague Marathon Store. Akce platí od 4. do 18. března, poté není možno ani boty darovat, ani získat 

voucher. 

Důležité otázky 

Jaké boty mohu darovat? 

Darovat je možné jakoukoliv běžeckou obuv. Podmínkou je, aby byly boty čisté a stále v použitelném stavu. Akce 

neplatí na kopačky, boty na tenis, sálové a jiné sporty, kozačky, polobotky, boty do hor, holínky, sandále, žabky 

a podobně. Všechny boty budou před odevzdáním kontrolovány. 

Záleží na značce bot? 

Nezáleží. Přijímáme běžeckou obuv všech značek. Za odměnu získáte voucher na nákup nových adidas bot se 

slevou 42 %. 

Kam mohu boty přinést? 

Čisté a použitelné boty přineste do běžeckého centra Running Mall na adrese Františka Křížka 11, Praha 7. 

Mohu pouze přinést obuv, aniž bych si koupil/a nové boty? 

Samozřejmě. Všechna vybraná obuv půjde na dobročinné účely. 

 



  

 

Kdy získám voucher na nové boty? 

Voucher získáte ihned po odevzdání starých bot. 

Kde mohu voucher uplatnit a jaká je platnost voucheru? 

Voucher na nákup nových nezlevněných bot se slevou 42 % je možné uplatnit v adidas Running – Prague 

Marathon Store v období akce, tzn. od 4. do 18. března (včetně). Akce platí pouze v kamenném obchodě. 

Je možné slevu využít i na další zboží z obchodu? 

Ano, při zakoupení nového páru adidas běžeckých bot máte nárok na slevu 42 % i na jeden další artikl z nabídky 

obchodu. Akce se nevztahuje na novou kolekci Ultraboost a Ultraboost X. 

Kde najdu více informací? 

Na internetových stránkách www.runningmall.cz 

 

V případě zájmu o bližší informace nebo fotografie v tiskové kvalitě kontaktujte: 

Prague International Marathon, spol. s r.o. / Tempo Team Prague s.r.o. 

Tadeáš Mahel      
PR & Media      
mob: +420 725 974 749, tel: 233 015 021      
Františka Křížka 461/11, 170 00 Praha 7 
email: mahel@pim.cz 
 
 
Poznámka: Přiložené fotografie mohou být použity pouze v souvislosti s touto tiskovou zprávou a s uvedením 
zdroje: RunCzech. 
 
Poznámka pro editory: http://www.runczech.com/cs/pro-media/poznamky-pro-editory/index.shtml 
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