
   SPEEDO
Kaikki Speedon tuotteet – maahantuojan suositushinnasta SPEEDO-sopimusseuran uimarit ja 

perheenjäenet saavat noin 20-30% alennusta (sopimushinnat allaolevassa hinnastossa). Valikoimasta löytyy 

lakit, uikkarit, lasit, laudat, lättärit, pullikset, räpylät, snorkkelit, nenäklipsit…Valikoimasta löytyy allaolevan 

kuvaston lisäksi treenisimmareita, kymmeniä muitakin lasimalleja, uimaopetteluvälineitä...eli kaikkea mitä 

Speedo maahantuo.

SPEEDOn Sopimusseurahinnastot:

SPEEDO (Lasit, lakit, treenivälineet, vaatteet yms) 

Painetut Speedon seuralakit

Alle 6-vuotiaille

ARENA  -20% sekä CamelBak, Maglite ja muut saman maahantuojan tuotteet valmistajan sh -10 %:

Arena-, CamelBak ja Maglite-tuotteet => tilaukset: janne.jvsport@gmail.com

 HEAD SwimRun   
SwimRunin markkinajohtajan kaikki huipputuotteet -10%:

HEADin hinnasto (näistä -10%)

 CRAFT-vaatteet   
CRAFTin laadukkaat vaatteet, kaikki -20% svh-hinnoista (kuvastoissa verottomat hinnat):

Craftin vaatteet -20% kaikista svh-hinnoista

Tiimimallistosta -20% kaikista svh-hinnoista

https://www.dropbox.com/s/yo5acpsozb9vxy3/Speedo%20sopimusseurahinnat.pdf?dl=0
http://www.vandernet.com/sport/tuotteet
https://www.dropbox.com/s/kbowwv2txmc3ctx/SPEEDO%20Logolakki%20hinnasto.pdf?dl=0
https://viewer.joomag.com/craft-suomi-teamwear-2022/0866082001642594345?short&
https://viewer.joomag.com/craft-corporate-2022-fi/0238039001641914727?short&
https://www.dropbox.com/s/u129bjulkxfapv1/HEAD%20svh-hinnasto.pdf?dl=0
mailto:janne.jvsport@gmail.com
https://www.dropbox.com/s/nesjt99jsnfowod/Alle6vtarjoushinnat.pdf?dl=0


               

Kaikki Garminin tuotteet svh -10%:

Tuotteet: www.garmin.fi Hinnasto: GARMINin hinnasto (näistä -10%)  => tilaukset:  janne.jvsport@gmail.com

         Fast, Fitfarm, Celsius, CocoVi          

Kaikki FASTin, Fitfarmin ja Celsiuksen urheiluravinteet sekä CocoVin Superfoodit ja Luomutuotteet – 

valmistajan suositushinta (-15%). Valikoimasta löytyy mm. palautusjuomat, tankkausjuomat, patukat, 

erityisvalmisteet.

FASTin Suositushinnasto (josta tulee 15% alennus)

FASTin hinnasto (näistä -15%)=> tilaukset: janne.jvsport@gmail.com

 kaikista Swimshopin tuotteista -10% svh-hinnoista
SWIMSHOPin svh-hinnoista -10% => tilaukset: janne.jvsport@gmail.com

    COMPRESSPORT   
Testivoittajan kompressiotuotteet uimareille -10%:

COMPRESSPORTin hinnasto (näistä normaalihinnoista -10%) => tilaukset: janne.jvsport@gmail.com

        

VJ SPORTin kengät -10% VJ SPORTin kengät -10% => tilaukset: janne.jvsport@gmail.com

mailto:janne.jvsport@gmail.com
http://www.vjsport.fi/shoes.html
mailto:janne.jvsport@gmail.com
http://compressport.fi/
mailto:janne.jvsport@gmail.com
http://www.klubbensport.fi/
mailto:janne.jvsport@gmail.com
https://www.dropbox.com/s/pcw7u37yq57ar6b/FAST-tilauslomake%20JV%20Sport.pdf?dl=0
mailto:janne.jvsport@gmail.com
https://www.dropbox.com/s/oqwmq7qhhygl7o1/Garmin%20SVH-Hinnasto.pdf?dl=0
http://www.garmin.fi/


 PUMA-vaatteet         
PUMAn laadukkaat vaatteet, kaikki -20% svh-hinnoista (kuvastoissa verottomat hinnat):

Tiimimallistosta -20% (kuvastossa verottomat hinnat)

Lisäksi saatavilla kaikki muutkin maahantuotavat PUMA:n vaatteet ja kengät svh -20%.

Foam Rollerit ja vastuskuminauhat   

JV Sportin kautta saatte myös vastuskuminauhat ja Foam Rollerit seurahintaan. Myös kaikki GYMSTICKin 

tuotteet valikoimassa: 

GYMSTICK, PURE ja PHANTOM (svh - 10%)

FYSISPORTIN olkapääkuminauhat yms. uimareille -10% (näistä hinnoista siis 10% alennusta):

Tuotteet: FYSISPORTin hinnasto (näistä normaalihinnoista -10%) => tilaukset: janne.jvsport@gmail.com

OPTIMASPORT Palautuslahkeet   

JV Sport maahantuo OptimaSportin palautuslahkeita ja muita saman tuotemerkin 

paineilmakompressiopalautustuotteita.

OPTIMASPORTIN tuotteet (svh – 10%)  => tilaukset: janne.jvsport@gmail.com

http://www.fysisport.fi/
http://www.dropbox.com/s/5izehdqp5i9txlf/PUMA%20Team.pdf?dl=0
https://optimasportrecovery.com/collections/all-products
https://www.gymstick.fi/
mailto:janne.jvsport@gmail.com
mailto:janne.jvsport@gmail.com


Tilaukset ja tiedustelut 

Kaikki em. tuotteet tilataan JV Sportin kautta. Tuotteet lähetetään joko postitse, matkahuollossa tai myös 

nouto maahantuojan noutovarastosta on mahdollista. Toimitustapa sovitaan aina erikseen tapauskohtaisesti 

ja se riippuu tilauksen suuruudesta ja kiireellisyydestä. Neuvomme myös mielellämme valinnoissa yli 40 

vuoden kilpauintikokemuksella.

Yhteystiedot, tiedustelut ja tilaukset:

JV SPORT & Consulting / Janne Virtanen

 janne.jvsport@gmail.com

 puh. 0400-546646

   www.facebook.com/JVSportConsulting

   @SPEEDOJV

https://www.instagram.com/speedojv/
http://www.facebook.com/JVSportConsulting
mailto:janne.jvsport@gmail.com
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