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HYVÄN OLON URHEILUKAUPPA
Intersport Lielahti on vuonna 1993 toimintansa aloittanut perheyritys. Meillä on vankka kokemus pirkanmaalaisesta
urheilukaupasta, ja valikoimamme on koostettu paikallisten asiakkaiden toiveiden ja tarpeiden mukaan.

Koko perheellämme on voimakas halu oppia aidosti tuntemaan asiakkaamme ja työskennellä heidän parhaakseen.
Haluamme tarjota asiakkaillemme sekä elämyksellisen
myymäläympäristön että alan parasta palvelua!
Olemme iloisia siitä, että lapsemme haluavat astella
meidän vanhempien jalanjäljissä ja kasvaa tulevaisuuden
urheilukauppiaiksi ja perheyrittäjiksi. Tyttäristämme Susa
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vastaa yrityksemme digitaalisesta markkinoinnista ja Sini
tekstiiliosastosta. Poikamme Tuomas toimii jalkineosaston
myyjänä ja vastaa painatustöistä. Olemme myös ylpeitä
upeasta henkilökunnastamme, jolla on vahva tekemisen
meininki ja aito halu työskennellä urheilukaupassa. Meille kaikille liikkuminen ja hyvinvointi ovat lähellä sydäntä.
Haluamme jakaa hyvää oloa sekä motivoida ja inspiroida
jokaista liikkumaan.

Uudistunut, väljä ja viihtyisä myymälämme sekä keskeinen
sijaintimme muiden palveluiden läheisyydessä tekevät meillä
asioinnista helppoa ja mukavaa. Tarjoamme asiakkaillemme
myös ilmaisen pysäköinnin ostosreissun ajaksi.
Olemme täällä juuri sinua varten – tervetuloa palveltavaksi!
Kauppiaat Sanna ja Timo Tiitinen

Intersport Finland Oy
Intersport on osa kansainvälistä IIC-urheilukauppaketjua.
Suomessa toimimme K-ryhmän alaisuudessa ja olemme
markkinajohtaja urheilukaupassa. Menestyksemme perustuu
urheilu- ja vapaa-ajan tuotteiden laajaan valikoimaan, alan
parhaaseen palveluun, laadukkaisiin tuotteisiin, monipuolisiin huolto-, korjaus- ja oheispalveluihin sekä helppoon
ja viihtyisään asiointiin.
Suomessa on yli 40 Intersportia. Kansainvälisyytemme
mahdollistaa sen, että pystymme tarjoamaan asiakkaille
ainutlaatuisen valikoiman maailman parhaita urheiluvälineitä,
-tuotteita ja -merkkejä sekä alan viimeisimmät uutuudet.

INTERSPORT ON VALITTU USEASTI
SUOMEN LUOTETUIMMAKSI
URHEILUVÄLINEKAUPAKSI.

KATSO VIDEO!

Innostumme seikkailuista. Uskomme, että koko maailma
on temmellyskenttäämme. Pakkaamme laukut, solmimme
kengännauhat, astumme ulos ja lähdemme katsomatta taakse.
Reiteillämme ei ole rajoituksia. Eeppisistä patikointireissuista aina
tapahtumarikkaisiin vaelluksiin emme pelkästään tutki ympäristöä,
vaan teemme siitä oman valtakuntamme.
Luonnon tavoin meitä on mahdoton pysäyttää tai kesyttää.
Rakastamme seikkailuja ja synnyimme kulkemaan vapaina.
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PALVELUKSESSASI!
Meille asiakastyytyväisyys on tärkeä asia, ja haluamme tarjota jokaiselle
asiakkaallemme urheilukaupan parasta palvelua. Henkilökuntamme on
erittäin motivoitunutta, ja panostamme yhdessä jatkuvaan kehittymiseen
ja kouluttautumiseen. Koulutamme mielellämme uusia osaajia – meillä
työskentelee vuosittain useita oppisopimustyöntekijöitä ja työharjoittelijoita.

TERVETULOA
SAAMAAN
ALAN PARASTA
PALVELUA!
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Jokainen meillä työskentelevä välittää aidosti paitsi omastaan myös
asiakkaan hyvinvoinnista. Henkilökunnastamme löytyy monen eri lajin
aktiivisia harrastajia, jotka enemmän kuin mielellään antavat myös
sinulle vinkkejä oikeiden varusteiden ja välineiden valintaan. Olitpa sitten
aloittelija tai kokeneempi liikkuja, löydät meiltä välineet liikuntaharrastuksista nauttimiseen sekä sporttiseen vapaa-ajan pukeutumiseen.

LAAJASTA VALIKOIMASTAMME
VAATTEET JA VARUSTEET
JOKA LÄHTÖÖN

Olemme multisport-kauppa. Erityisiä lajivahvuuksiamme ovat ulkoilu ja juoksu. Panostamme vahvasti
myös pyöräilyyn, maastohiihtoon sekä treenija vapaa-ajan vaatteiden valikoimiin.
Meiltä löydät asianmukaiset ja laadukkaat vaatteet
sekä varusteet jokaiseen vuodenaikaan. Mitoituksissa on huomioitu erikokoiset vartalot ja olemme
lisänneet valikoimiimme entistä enemmän eri
lahjepituuksia sekä naisten pluskokoja.

THE MARK OF AN ICON

Four decades of sailing in one stripe
In 1981, The Ocean Race welcomed its first all-Norwegian crew aboard the Berge Viking
boat. A landmark moment in the history of Norwegian sailing, the sailors turned to
Helly Hansen for their official gear, sporting the original version of the Salt Jacket with
the signature stripe resembling the Norwegian flag across the chest. With a classic and
timeless design, the Salt Jacket is a celebration of Helly Hansen’s heritage.
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OIKEIN VALITUISSA
KENGISSÄ NAUTIT
JUOKSEMISESTA
Juoksu on yksi tärkeimmistä lajeistamme. Panostamme siihen
erityisen paljon ja tarjoamme kattavan valikoiman tuotteita lajin
harrastajille niin maanteille kuin poluillekin.

Juoksu on yksi parhaista kuntoilumuodoista, ja sen harrastaminen
on helppoa: voit juosta missä tahansa oletkin ja milloin vain omaan
aikatauluusi sopii. Kun juoksuvarusteet ovat kunnossa, huono keli
ei kelpaa tekosyyksi olla lähtemättä lenkille.
Juoksijan tärkein varuste ovat hyvät juoksukengät, jotka on valittu
oikein jalan rakenteen, juostavan matkan ja juoksualustan mukaan.
Oikein valituilla kengillä ehkäiset vaivoja ja teet juoksusta entistä
miellyttävämpää. Valikoimistamme löydät mm. Hokan, New Balancen,
Asicsin, Brooksin, Adidaksen, Niken ja Salomonin juoksukengät.
Juoksukenkien lisäksi juoksijan perusvarusteisiin kuuluvat säänmukaiset, tekniset, hyvin hengittävät vaatteet, joiden ansiosta olo
pysyy miellyttävänä koko suorituksen ajan.
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OIKEANLAISESSA
VARUSTUKSESSA JUOKSEMINEN
SUJUU VUODEN YMPÄRI. OLITPA
SUNNUNTAILENKKEILIJÄ TAI
HUIPPU-URHEILIJA, LÖYDÄT
MEILTÄ TUOTTEET JUOKSUSTA
NAUTTIMISEEN!
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ULKOILU EI OLE
SÄÄSTÄ KIINNI
Suomalaiset ovat aina tykänneet ulkoilla, mutta viimeisten vuosien
aikana laji on kasvattanut suosiotaan entisestään. Ulkoilu ja luonnossa
liikkuminen ympäri vuoden on erinomainen tapa tuulettaa ajatuksia,
rauhoittua arjen kiireen keskellä ja saada samalla liikuntaa.

Ulkoiluvaatteet kannattaa aina valita käyttötarpeet huomioiden.
Tärkeää on, että vaatteet ovat sekä säähän sopivia ja mukavia että
tietenkin omaa silmää miellyttäviä. Panostamalla laadukkaisiin
ulkoiluvaatteisiin ja -jalkineisiin viihdyt ulkoilemassa entistäkin
paremmin säällä kuin säällä eikä edes rankkasade haittaa menoa.
Meiltä löydät laajan valikoiman ulkoiluvaatteita sekä -kenkiä tunnetuilta ulkoilubrändeiltä, kuten Haltilta, Haglöfsiltä, Helly Hansenilta,
Rukalta, Peak Performancelta, Merrelliltä, Lowalta, McKinleyltä ja
Salomonilta. Olemme lisänneet valikoimaamme myös päiväretkeilyssä
tarvittavia välineitä, kuten retkikeittimiä, ateriabokseja, riippumattoja
ja erilaisia reppuja.
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FOOTBALANCE-POHJALLISILLA
TERVEYTTÄ JA MUKAVUUTTA
FootBalance-pohjalliset tukevat jalkojesi oikeaa linjausta, mikä mahdollistaa
jalan luonnollisen toiminnan ja tukee koko kehosi ryhtiä ja asentoa. Pohjallisten dynaaminen ydin pitää jalkojesi lihakset aktiivisina. Kehon suora
linjaus parantaa ja tehostaa biomekaniikkaa ja pienentää rasitusvammojen
todennäköisyyttä. Kunnollinen tuki vähentää jalkojen väsymistä ja parantaa
verenkiertoa.

TULE ILMAISEEN FOOTBALANCE JALKA-ANALYYSIIN!
Kokonaisvaltainen analyysi vie aikaa vain 10 minuuttia.

1• Jalkojen kaaret analysoidaan
2• Nilkat kuvataan ja niiden asento analysoidaan
• Tulosten perusteella valmistetaan asiakkaalle yksilöllisesti
muotoillut pohjalliset, joita voi käyttää useissa eri jalkineissa
sekä luistimissa ja monoissa.
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TIEDÄTKÖ, KUINKA
KEHOSI VOI?

TARJOAMME
ASIAKKAILLEMME
KEHONKOOSTUMUSMITTAUSTA TARKALLA
JA LUOTETTAVALLA
INBODY770LAITTEELLA.

Voit tulla meille mittauttamaan kehosi milloin tahansa
aukiolojemme puitteissa. Mittaus kestää vain muutaman minuutin eikä edellytä ajanvarausta.
InBody770-mittaus tarjoaa monipuoliset ja yksityiskohtaiset tulokset kehosi koostumuksesta. Mittauksessa selviävät muun muassa kehon rasvaprosentti,
lihasmassa, lihastasapaino ja kehon nesteiden määrä.
InBody-mittaus motivoi huolehtimaan terveellisistä
ravintotottumuksista ja riittävästä liikunnasta, joilla
on suuri merkitys terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämisessä.

Inbody-kehonkoostumusmittauksen
hinta: 25€ /mittaus.
Pyydä tarjousta isommille ryhmille
lielahti@intersport.fi
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TOIMIVAT JA TYYLIKKÄÄT
VAATTEET TREENIIN JA
VAPAALLE
Sporttinen vapaa-ajan pukeutuminen on vahva trendi. Treenivaatteita ja vapaa-ajan
vaatteita yhdistellään nyt jokapäiväisessä arkikäytössä ja tuotteet valitaan mukavuus edellä. Meiltä löydät kattavan valikoiman vaatteita vapaa-aikaan ja aktiiviseen
treenaamiseen alan johtavilta merkeiltä, kuten Peak Performancelta, Kari Traalta,
Pumalta, Röhnischiltä, Adidakselta, Nikelta ja Energeticsiltä.

12

Yli 60 vuotta
innovaatioita.
Emme koskaan luo luomisen vuoksi.
Innovoimme oppiaksemme. Rikkoaksemme
rajoja. Luodaksemme parempia tuotteita.

PYÖRÄT KOKO PERHEELLE
Pyöräily ja etenkin sähköpyöräily on noussut kovaan suosioon viime vuosina. Pyöräily
on tehokasta ja hyödyllistä terveysliikuntaa, ja se sopii kaikenikäisille, -kokoisille ja
-kuntoisille liikkujille. Pyöräillen pääset näppärästi paikasta toiseen nauttien samalla
ulkoilmasta, ja pyörällä taitat kätevästi työ- sekä koulumatkat.
Olitpa sitten aloittelija tai kokeneempi polkija, poljitpa sähköllä tai ilman, maastossa
tai maantiellä, meiltä löydät tarpeisiisi sopivan pyörän. Valikoimiimme kuuluu mm.
Tunturin, Nopsan, Nishikin, Helkaman, Crescentin, Cannondalen ja Ghostin pyöriä.
Autamme myös pitämään pyöräsi kunnossa. Perushuollon lisäksi hoidamme renkaanvaihdot, vaihteensäädöt ja muut pyörän kunnossapitoon liittyvät asiat.

MEILTÄ SAAT MYÖS TYÖSUHDEPYÖRÄT YRITYKSELLESI.
KYSY RAHOITUSVAIHTOEHTOJA!
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LUISTOA LADUILLE
SOPIVILLA VARUSTEILLA
Suomen suosituin talvilaji maastohiihto on loistava kuntoilumuoto, jossa pääset
nauttimaan sekä vauhdista että koko kehon treenistä.

Hiihtoladuilla oikein valitut ja huolletut varusteet ovat avainasemassa. Omaan hiihtotyyliin sopivilla ja sään mukaan voidelluilla suksilla hiihtäminen on tehokasta, helppoa
ja miellyttävää.
Olipa hiihtotyylisi sitten luistelu tai perinteinen ja olitpa aktiivihiihtäjä tai aloittelija,
löydät meiltä sopivat varusteet ja välineet harrastuksesta nauttimiseen. Valikoimastamme löytyvät sukset maastohiihdon huippumerkeiltä, kuten Fischeriltä, Atomicilta,
Salomonilta ja Rossignolilta.
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POURSUITE
WARM JACKET

SUKSIHUOLLOSTA PITOA JA POTKUA
Huoltopalvelumme hoitaa sukset ja laudat huippukuntoon.
Asiaan vihkiytyneet ammattilaiset voitelevat välineet
toiveidesi mukaan – ja pääset nauttimaan raikkaasta
ulkoilmaliikunnasta.

JÄÄURHEILUHUOLTOMME TEROITTAA
JA MUOTOILEE LUISTIMESI
KÄYTTÖKUNTOON
AMMATTITAIDOLLA.

X-IUM CARBON
PREMIUM CLASSIC

CLASSIC SKIING,
MODERN LIVING
Enjoy unbridled access across all snow
conditions with no prep work. Lightness,
incredible ease of use, and maximum grip
allow you to confidently up your game and
enjoy Another Best Day - no matter where the
snow takes you.

Tuo talviurheiluvälineesi meille huoltoon!
X-IUM
PREMIUM
R-SKIN

ROSSIGNOL.COM
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VÄLINEET JA TEKSTIILIT
SEUROILLE JA YRITYKSILLE
Intersport haluaa olla mukana tukemassa kotimaista urheilua sekä liikkumista. Palvelemme
seuroja, yrityksiä ja yhteisöjä kaikissa urheilutekstiileihin ja -välineisiin liittyvissä tarpeissa.
Meillä Lielahdessa ovat vahvasti edustettuna sekä yleisurheilun että koripallon lajitarvikkeet,
ja olemme saaneet paljon kiitosta erityisesti piikkarivalikoimastamme. Meiltä löydät välineet
myös jalkapalloon, jääkiekkoon, salibandyyn, tennikseen sekä padeliin. Oma painokoneemme
mahdollistaa seuratuotteiden painatukset nopeasti ja kätevästi paikan päällä.
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TUTUSTU
SEURAKOHTAISEEN
VERKKOKAUPPAAMME:
seurakauppa.intersport.fi/
www
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CLICK & COLLECT

TILAA VERKOSTA – NOUDA MYYMÄLÄSTÄ
Löysitkö verkkokaupastamme mieleisesi tuotteen? Click & Collect tarjoaa mahdollisuuden varata tuotteen kätevästi verkkokaupan kautta myymälävalikoimasta ja sen
jälkeen noutaa sen valitsemastasi myymälästä ilman toimituskuluja. Saat ilmoituksen sähköpostilla ja tekstiviestillä, kun varaamasi tuote on noudettavissa. Varaus on
voimassa kaupan seuraavaan aukiolopäivään saakka. Voit sovittaa varaamaasi tuotetta rauhassa paikan päällä. Jos varaamasi tuote ei olekaan sopiva, voit jättää tuotteen
ostamatta ja tutustua muuhun valikoimaan.
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Click &
Collect

Tutustu
ja varaa

Valmiina
noudettavaksi

Kokeile
ja maksa

CLICK & PAY

VERKKOTILAUKSET POSTIIN TAI KOTIOVELLE
Voit tilata tuotteita verkkokaupastamme Postin noutopisteeseen tai suoraan kotiin toimitettuna.
Tarkista Kauppasaatavuus-kohdasta, että tuotetta löytyy kaupasta. Klikkaa kaupan kohdalla Tilaanappia, valitse toimitustapa ja maksutavaksi joko korttimaksu tai MobilePay. Toimituskulut määräytyvät
toimitustavan mukaan ja ovat Intersport Clubin jäsenille edullisemmat.
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INTERSPORT TARJOAA SINULLE MYÖS TÄYDEN
VAIHTO- JA PALAUTUSOIKEUDEN. VOIT
PALAUTTAA MEILLE OSTAMASI TUOTTEEN
30 PÄIVÄN SISÄLLÄ KÄYTTÄMÄTTÖMÄNÄ
ALKUPERÄISPAKKAUKSESSAAN.

HALUATKO JAKAA
MAKSUSI OSIIN?
Käyttäessäsi Intersport Tiliä saat
jopa 12 kk korotonta maksuaikaa.

Hae tiliä maksuttomalla tekstiviestillä.
Lähetä viesti: INTERSPORT numeroon 18 311.

Esimerkkiostos: 1 000 €, 12 kk maksuvaihtoehto. Vuosikorko: 0 %. Käsittelymaksu/kk: 3,90 €. Todellinen vuosikorko: 8,16 %. Maksettava yht.: 1 046,80 €.
Osamaksuerä/kk: 87,23 €, 12 erää. Intersport Tili on jatkuva luotto, jonka
minimiluottoraja on 1 500 €. Luotonantaja: Resurs Bank AB, Suomen sivuliike.
2106_SF_FI_Intersport_Lehtimainos_137x186.indd 1
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LIITY MAKSUTTOMAAN INTERSPORT CLUBIIN
12

www

Jäsenenä kerrytät tasopisteitä kaikista ostoistasi ja
hyödyt parhaista tarjouksistamme. Täytä liittymislomake:
www.intersport.fi/fi/liity-clubiin/
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MEILLE ON
HELPPO TULLA
KAUEMPAAKIN!

LIELAHTI
12

TAMPERE
130

SEURAA MEITÄ SOMESSA
3

3
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• www.jssuomi.fi
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Intersport Tampere Lielahti
Harjuntausta 5, 33400 Tampere
puh. 03 456 0900 • lielahti@intersport.fi
ma-pe 10–20, la 10–17, su 11–17

