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Oslavujeme

125 rokov
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Oslavujte s nami

Kratšia zmena. Dve deci s kolegami. Piatkový tréning. Odjazd na chalupu. Párty až do rána... Je veľa dôvo-

dov, prečo sa tešiť na piatok! Každý sme originál, každý máme ten svoj obľúbený piatkový rituál. A my 

sme sa rozhodli vám pridať ešte jeden – a dokonca taký, z ktorého sa môžu radovať aj tí, ktorí pracujú 

počas víkendov. U Baťu totiž nájdete každý piatok nové kúsky. Áno, čítate správne. Každý piatok! V našich 

predajniach sa stále niečo deje – a preto sa vyplatí nájsť si tú, ktorú máte najbližšie, a týždeň čo týždeň 

obzrieť #novekuskykazdypiatok.

Noviniek a prekvapení totiž chystáme veľa. Dámy sa môžu počas jesene a zimy tešiť na comeback 

niekoľkých nesmrteľných trendov: či už je to káro, vzor hadej kože, alebo typický vzhľad biker boots. A do 

akých tónov sa vyfarbili naše jesenné kolekcie? Na svoje si prídu milovníčky pastelových farieb aj sexy 

bordovej. Bavia nás trendy horúce aj nadčasové – a myslíme, pochopiteľne, aj na mužov a deti.

No, a keby sa vám náhodou s postupom padajúceho lístia (a klesajúcich teplôt) zacnelo po lete, pusťte si 

roztancovaný videoklip k piesni In Your Shoes. Určite vás dobije pozitívnou energiou. Je totiž bez zveli-

čenia zaliaty slnkom. Okrem tvorcu piesne aj klipu samotného – Ondřeja Gregora Brzobohatého – a jeho 

ženy Taťány v klipe uvidíte napríklad Alberta Černého, Elis Mraz, Nikol Moravcovú alebo Václava Kuneša. 

Mimo súťaže môžete vyberať, komu topánky od Baťu v klipe slušia najviac, ale je to ťažká voľba! Slušia 

skrátka všetkým. A ako slušia topánky od Baťu priamo Ondrovi? To môžete zistiť 11. decembra 2019 na jeho 

koncerte „Brzobohatý & Friends“ s Epoque Symphonic Orchestra vo Fóre Karlín. 

Ak ešte neviete, čo si tohto roku obujete v jesenných mesiacoch, prelistujte náš katalóg – je naozaj z čoho 

vyberať. Alebo sa rovno nechajte kráľovsky obslúžiť v niektorej z našich baťovských predajní – sami uvi-

díte, že prechádzajú revolúciou, a to doslova. V našom novom predajnom koncepte si užijete pohodlné 

nákupy, keď sa vám predavači venujú naozaj individuálne a s maximálnou starostlivosťou.

Veríme, že si v našej štýlovo pestrej ponuke vyberú ľudia všetkých možných nátur a vekových kategórií. 

Napokon – práve vďaka dôvere, ktorú do našej značky vkladajú zákazníci už niekoľko generácií, tohto 

roku oslavujeme výročie 125 rokov. Sme radi, že ste s nami. To je náš dôvod oslavovať – nielen každý 

piatok.
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59,99 €

821-9664

39,99 €

961-6982, kabelka

59,99 €

799-6607
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59,99 €

799-5603

39,99 €

511-5601

39,99 €

629-7600

49,99 €

961-2848

59,99 €

791-2622

69,99 €

691-8605

39,99 €

541-8609

59,99 €

799-2607

39,99 €

961-0976

39,99 €

729-2600

69,99 €

591-6607

49,99 €

519-2601

59,99 €

691-6601

59,99 €

791-6618

79,99 €

791-6619   

RED LABEL

Trendy ružová a mentolovozelená farba, nadčasové káro alebo hadie vzory vládnu jesennej kolekcii Red Label. Po minu-
loročnom úspechu tejto značky sa tak môžete opäť tešiť na originálne topánky a kabelky za dostupné ceny.

- DÁMSKA KOLEKCIA -



Ak by sme chceli porozprávať príbeh značky Baťa v celej jeho košatosti a pútavosti, najskôr by nám nesta-
čilo ani niekoľko celovečerných filmov. Úctyhodných 125 rokov firemnej histórie by poskytlo materiál na 
seriál s mnohými napínavými epizódami. Vybrali sme si pre vás 5 zaujímavých čriepkov, prostredníctvom 
ktorých môžete otestovať svoje znalosti! 

Vedeli by ste...
Ktorá baťovská reklama zľudovela?

„Náš zákazník – náš pán.“ Azda každý Čech niekedy toto porekadlo použil v bežnej reči, a pritom nejde o žiadnu 
anonymnú ľudovú múdrosť. Ale o propagačné heslo, ktorým sa Tomáš Baťa prezentoval, keď dobýval svet 
svojím obuvníckym (a obchodným!) umením. Po roku 1920 sa už mohol pochváliť nielen továrňou na obuv, 
ale aj továrňou na obdobne chytľavé slogany – firma totiž už mala samostatnú reklamnú divíziu, ktorá riadila 
ceny, propagačné materiály aj výpredaje.

Čím Baťa rozplakal svoju manželku na svadobnej ceste?

Žiadnym romantickým gestom, ale vlastnou pracovitosťou. Písal sa rok 1913, keď počas medových týždňov 
v Stredomorí skúmal Tomáš Baťa nohy domorodých žien tak intenzívne, až tým čerstvú pani Baťovú dohnal 
k slzám. Šlo však o záujem čisto profesionálny – zakladateľ firmy si totiž veľmi dobre uvedomoval, že sa 
jednotlivé národy medzi sebou líšia stavbou chodidiel, a preto musí zahraničné trhy dobývať múdro.

Čo to boli burianky?

Podobne ako dnes, aj v tridsiatych rokoch sa ľudia túžili podobať hviezdam strieborného plátna. Vlasta Bu-
rian, český komediálny herec, prepožičal svoje meno buriankam – luxusným pánskym poltopánkam, ktoré 
vynikali charakteristickou farebnou kombináciou krémovej a ryšavej usne. Pamiatkou na túto spoluprácu je 
aj niekoľko filmových reklám Baťu, v ktorých si „kráľ komikov“ zahral.

Aké skrášľovacie služby Baťa ponúkal?

Nie je to také ťažké uhádnuť – cieľom Baťu boli chodidlá zdravé, skvele obuté a rozmaznávané, zákazníci si 
teda priamo v predajniach obuvi mohli dopriať špičkovú pedikúru. V 30. rokoch vyšli pedikérske služby na 
3 až 5 korún; a čo je zaujímavé, často sa o ne staral osobne sám vedúci obchodu.

Akým rozmachom prešla firma Baťa od svojho založenia?

Obuvnícka sieť Baťa má dnes úctyhodných 5 300 predajní, v ktorých je denne obslúžených viac než 1 000 
000 zákazníkov. Firma si však stále zachováva ráz rodinného podniku aj lokálnej výroby. Vlastní 23 výrob-
ných závodov na 5 rôznych kontinentoch. Kto by to bol tušil v roku 1905, keď Baťovi zamestnanci vyrobili 
2 200 párov topánok denne – čo bol z vtedajšieho pohľadu raketový nárast výroby. 

Slogan „Prekvapivo Baťa“ vo všeličom platí aj pre obzretie sa späť do histórie, že?

Ako dobre poznáte celú históriu Baťu?



125 ROKOV
- Výročná limitovaná kolekcia -

109 €

536-6601

109 €

536-5602

109 €

536-6604

109 €

536-5604

109 €

896-6604

109 €

896-2604

PRE ŽENY

109 €

896-1602

109 €

595-8600

PRE MUŽOV

Táto kolekcia je venovaná výročiu založenia firmy Baťa. Bola navrhnutá aj ušitá
v Českej republike a obsahuje päť dámskych a tri pánske vzory. Zlatý dámsky
a platinový pánsky variant sú vyrobené iba v limitovanom množstve 125 kusov, 

jazyk im zdobí potlač s motívom starých baťovských reklám.

Naša vášeň pre topánky trvá neuveriteľných 125 rokov, oslavujte s nami aj vy! 
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CHUNKY TENISKY

Vďaka masívnej platforme sa nedajú prehliadnuť. Reč je o chunky sneakers inšpirovaných módou 90. rokov.
V ponuke sú v mnohých variantoch – od klasickej čiernej a bielej cez in ružovú až po divokú leopardiu.

- DÁMSKA KOLEKCIA -

59,99 €

541-7610

59,99 €

541-6610

39,99 €

641-5602

39,99 €

641-6602

49,99 €

641-4601  

59,99 €

541-2612

49,99 €

641-9601
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TRENDY VZORY

Lodičky ani obľúbené chelsea by nemali chýbať v šatníku žiadnej ženy.
Pre túto jeseň zvoľte variant so vzorom hadej či krokodílej kože.

- DÁMSKA KOLEKCIA -

99,99 €

694-6611

99,99 €

594-9603

99,99 €

594-5603

109 €

595-6600

99,99 €

694-9601

99,99 €

725-6600

99,99 €

725-5600

99,99 €

625-6600

135 €

795-6600

39,99 €

961-5613

49,99 €

961-6617



115 €

694-5615

59,99 €

964-5628, kabelka
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TÓNY BORDOVEJ

Rôzne odtiene červenej, rôzne materiály a rôzne typy topánok a kabeliek. To je nová jesenná kolekcia v tónoch bordovej.

- DÁMSKA KOLEKCIA -

79,99 €

594-5448

69,99 €

623-5605

115 €

694-5615

69,99 €

699-5601

115 €

694-5602

59,99 €

699-5605

99,99 €

964-5627

35,99 €

969-5706

74,99 €

699-5607

119 €

594-5647

119 €

694-5614

79,99 €

699-5609



BIKER BOOTS

Cvočky, pracky a ďalšie zaujímavé detaily zdobia obuv z kolekcie
Biker boots. Pre ženy, ktoré majú rady rockový štýl.

- DÁMSKA KOLEKCIA -

   69,99 €

691-6607

74,99 €

591-6622

109 €

596-6606

139 €

594-6679

139 €

596-2612

109 €

594-6618

109 €

596-6608



Prírodné farby, jednoduché tvary a kvalitné materiály. Nová kolekcia značky Weinbrenner, vyrábaná v továrni Baťa
v Dolnom Němčí, sa nesie v duchu návratu k prírode a pohodlnosti bez nutnosti rezignovať na štýl.

- DÁMSKA KOLEKCIA -

79,99 €

596-8693

79,99 €

596-4693

109 €

593-8476

79,99 €

696-4336

79,99 €

696-2168

99,99 €

596-1743

99,99 €

594-6636

99,99 €

596-1753

99,99 €

594-6637

79,99 €

596-1754

VEDELI STE, ŽE
naša továreň v Dolnom Němčí ročne 

vyrobí až 250 000 párov obuvi?

79,99 €

596-5602

79,99 €

596-9639

109 €

593-2476
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69,99 €

591-5650

69,99 €

591-9650

49,99 €

961-9621, batoh
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CHUNKY BOOTS
- DÁMSKA KOLEKCIA -

Kolekcia chunky boots ponúka cool topánky, ktoré sa skvele hodia do jesenného aj zimného počasia. 
V ponuke sú tiež batohy v rovnakom dizajne. Zamerané na zákazníčky, ktoré hľadajú inšpirujúcu a odvážnu módu.

49,99 €

961-3621

49,99 €

961-5621

49,99 €

961-9621

49,99 €

961-6621

69,99 €

591-2624

69,99 €

591-6624

69,99 €

591-8650

69,99 €

591-5650

69,99 €

591-9650

69,99 €

591-6650

69,99 €

591-1625

69,99 €

591-6625
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TAŤÁNA & ONDŘEJ
 GREGOR BRZOBOHATÍ

TVÁRE

ZNAČKY

BAŤA

- ROZHOVOR-
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Čo zaujímavé vás čaká 

tohto roku na jeseň?

Taťána: 

Kde začať… ;) V rámci svojej 
komerčnej práce ma čaká 
fotenie a natáčanie nových 
kampaní, na ktorých sa 
zároveň podieľam kreatív-
ne a na to sa veľmi teším. 
Potom nás čaká účasť na 
celosvetovej konferencii 
OSN v Nairobi k starnutiu 
populácie a demografickým 
zmenám, kde s nadáciou 
budeme zastupovať ČR. Na 
pozvanie Pierra Richar-
da poletíme do jeho viníc 
v Gruissan vo Francúz-

sku a tiež bude highlight 
jesene fashion event s Ritou 
Ora. Tiež sa zúčastním 
na niekoľkých konferen-
ciách a stretnutiach, kde 
som pozvaná ako keynot 
alebo mentor speaker a kde 
hovorím väčšinou o mojich 
skúsenostiach a hodno-
tách v bussinesse, cieľoch 
udržateľného rozvoja OSN, 
ktorých som ambasádor-
kou, alebo hovorím o mojich 
verejne prospešných akti-
vitách našej nadácie Krása 
pomoci, ktorá vyše 11 rokov 
pomáha českým seniorom 
žiť komplexne dôstojný život 
v domácom prostredí. Na 
jeseň tiež budem natáčať 
film na počesť osemdesia-

tin Evy Pilarovej, a pretože 
ju veľmi obdivujem a mám 
rada, nesmierne sa teším!

Ak by sme mali z celého 

leta 2019 vyvolať len jed-

nu spoločnú fotku, ktorá 

dokonale vystihuje vás 

dvoch na cestách, aká by 

to bola?

Ondřej: 

Asi z toskánskeho mestečka 
Pienza, ako spoločne pije-
me vynikajúce Brunelo di 
Montalcino a napchávame 
sa nejakou fantastickou 
pastou. Sme obaja veľkí 
pôžitkári a milujeme okolo 
nás všetko, čo je krásne.

Od konferencie v Nairobi až po zaplnené Fórum Karlín. Taťána 

s Ondřejom majú na záver roka veľké plány! Kde ich bude možné 

vidieť a počuť, aké pôžitky si radi dopriavajú na cestách a prečo 

dávajú Tomáša Baťu za príklad dnešným influencerom, prezradili 

v bezprostrednom rozhovore.
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Ktorá reakcia na kampaň 

„Prekvapivo Baťa“ vás naj-

viac potešila?

Taťána: 

Asi najviac to, že sa všeobecne 
reklama páči, pôsobí na ľudí 
pozitívne a ľudsky a pamätajú 
si napríklad „topánky pre ma-
mičku“ aj „za pár drobných“. 
Som rada, že sa nám podarilo 
s Ondřejom a tímom vymyslieť 
vtipnú a ľudskú reklamu, ktorá 
nie je hlúpa a ktorá nezapadla.

Tušíte, kto z vás dvoch 

vlastní viac párov topánok?

Ondřej: 

V tom by som asi nechcel 
súťažiť, keďže naozaj nemám 
poňatie, kto z nás by vyhral. 
A teraz neviem, či mi táto 
odpoveď lichotí, je to však tak. 
Mám topánky rád a vážim si 
ich návrhárov aj obuvnícke 
remeslo.

Lákalo by vás navrhovať 

vlastné topánky alebo ka-

belky?

Taťána: 

Som veľmi kreatívna osoba 
a veľmi ma to baví. Určite sa na 
to teším a verím, že aj v rámci 
spolupráce s Baťom k tomu 
dôjde! ;)

Singl In your shoes ste 

zložili ako poctu Tomášovi 

Baťovi. Čo myslíte, že by 

naň hovoril sám Baťa, keby 

ešte žil?

„Sme obaja velkí pôžitkári
a milujeme okolo nás všetko,
čo je krásne.“
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Ondřej: 

Dúfam, že by sa mu páčil. On 
bol inovátor, mal rád nové 
a moderné veci, iste by ho to 
potešilo.

Z ktorého svojho projektu 

máte aktuálne najväčšiu 

radosť?

Taťána: 

Úprimne sa teším z najväčšie-
ho projektu na svete, ktorému 
sa hovorí ŽIVOT!

Je niečo, v čom by si dnešní 

influenceri mali vziať z To-

máša Baťu príklad?

Ondřej: 

Zo zodpovednosti. Kto má 
takú moc, že dokáže inšpiro-
vať či dokonca ovplyvňovať 
masy ľudí, musí mať zároveň 
veľkú zodpovednosť, aby jeho 
myšlienky, názory, činy alebo 
postoje neboli v priamom 
rozpore so slušnosťou, ľud-
skosťou a pokorou. V tomto 
bol Tomáš Baťa pán!

Akú otázku vám novinári 

nikdy nepoložia, a pritom by 

ste na ňu rada odpovedali?

Taťána: 

Záleží na tom, ktorí novinári... 
Ale napríklad: Čo si o nich 
myslím... :)

V decembri vás čaká veľký 

koncert vo Fóre Karlín. Ktorú 

časť príprav si užívate najviac?

Ondřej: 

Samozrejme, písanie aranž-
mánov na jednotlivé piesne. 
Budeme mať veľký symfoňák 
a pracovať s takým telesom je 
vždy nádherný zážitok. Verím, že 
sa diváci majú na čo tešiť, preto-
že vystúpi veľa mojich priateľov, 
ktorí sú skrátka interpretačne 
úžasní. Hlavne keď spievajú moje 
piesne. Prepáčte, dnes som si 
zabudol vziať skromnin. ;)

„Úprimne sa teším
z najväčšieho projektu
na svete, ktorému
sa hovorí ŽIVOT!“



FLEXIBLE

Zažite pohyb bez obmedzenia s novou kolekciou Bata Flexible. Ultra flexibilná podošva

aj špeciálne prvky dodávajú topánkam ohybnosť a vašim nohám maximum pohodlia.

- TECHNOLÓGIA -

109 €

594-4601

109 €

794-6613

119 €

794-6409

119 €

694-6293

79,99 €

794-6380 

99,99 €

794-6608

99,99 €

694-6608

99,99 €

596-4603

99,99 €

796-3607

99,99 €

594-6615

69,99 €

524-6601

69,99 €

626-3604

PRE DÁMY

PRE PÁNOV
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99,99 €

894-6743

79,99 €

823-8701

79,99 €

823-8961

79,99 €

823-2700

79,99 €

824-6961

99,99 €

896-3742

PRE PÁNOV

TLMIACA VRSTVA
ABSORBUJÚCA OTRASY



Pánska kolekcia Red Label obsahuje športovo-elegantné poltopánky

a členkovú obuv v odtieňoch hnedej, sivej, kaki a modrej.

- PÁNSKA KOLEKCIA-

RED LABEL

59,99 €

821-9664

69,99 €

821-4673

59,99 €

841-4784

59,99 €

841-6783

59,99 €

821-6672

69,99 €

891-6609

49,99 €

841-3779

69,99 €

891-3609
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DRESS BOOTS

Štýl, kvalita, prepracované detaily a nadčasové farby.
V tejto kolekcii si vyberú všetci muži bez ohľadu
na vek či módny štýl.

- PÁNSKA KOLEKCIA -

99,99  €

896-9770

99,99  €

896-4770

99,99  €

896-9769

99,99  €

824-6612

99,99  €

816-9630

99,99 €

896-3769
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99,99 €

896-3758
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CASUAL BOOTS

Kvalitné materiály, výrazné zipsy, zaujímavé šnurovanie a hnedá alebo čierna farba.
Kolekcia pre mužov, ktorí dávajú prednosť pohodliu a zároveň nerezignujú na štýl.

- PÁNSKA KOLEKCIA -

99,99 €

896-6768

79,99 €

896-4748

99,99 €

896-4752

99,99 €

824-6612

99,99 €

896-3762

109 €

896-3669

109 €

896-3746

99,99 €

896-3658

119 €

964-4139

119 €

964-6617

74,99 €

964-4138



PRE

DIEVČATÁ

29,99 €

321-5626

25,99 €

191-9606

59,99 €

396-3610

35,99 €

299-5622 

59,99 €

394-6611

49,99 €

399-9612

35,99 €

291-9630

35,99 €

321-2629

25,99 €

191-2604

59,99 €

326-5610

39,99 €

391-6661

19,99 €

229-5257

- DETSKÁ KOLEKCIA -



19,99 €

191-8603

19,99 €

211-9224

39,99 €

296-9604

35,99 €

411-6706

35,99 €

299-9621

39,99 €

419-9621

35,99 €

299-2621

29,99 €

211-2633

29,99 €

411-9705

35,99 €

211-2632

35,99 €

111-9720

59,99 €

413-4612

PRE CHLAPCOV

- DETSKÁ KOLEKCIA -



Sme kapela Lake Malawi a prihlásili sme sa do súťaže Eu-
rovision Song 2019 (ESC). Januárový úspech v podobe 
víťazstva v národnom kole nám odštartoval cestu až do 
májového semifinále a finále v Tel Avive. Cestu náročnú, 
ale zábavnú, plnú nových stretnutí, skúseností, zážitkov 
a pocitov na nezaplatenie. V rámci preparties sme si za-
hrali v Londýne, Madride, Amsterdame, Moskve a ako 
hosť sme vystúpili aj na finálovom večere ukrajinského 
kola v Kyjeve. Po celý čas ESC s nami boli topánky Baťa. 
A boli s nami aj pri tom veľkom finálovom večere v Tel Avi-
ve, v ktorom sme skončili na 11. mieste a ktorý videlo vyše 
200 miliónov ľudí po celom svete. 

V najbližšom čase nás čaká 5. a 6. 9. showcase fes-

tival Live at Heart v Orebro (Švédsko) a 11. 9. 2019 

oslava 11. narodenín Metro Music Bare v Brne.

- Naši influenceri - - AKTUÁLNE-

PREDAJNE V NOVOM

„Som veľmi pyšný na to, že som počas Eurovízie 

nosil tenisky tejto českej legendárnej značky. Za-

kladateľ firmy pán Tomáš Baťa sa narodil v Zlíne, 

čo je aj miesto, kde Lake Malawi natáčali svoj prvý 

videoklip k piesni Always June.“

„Tenisky z kolekcie 

Baťa Herritage sú veľmi 

štýlové. Jeden z dôka-

zov asi je, že ich nosil aj 

Kurt Cobain.“

LAKE MALAWI
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Predajne Baťa prechádzajú revolúciou, a to doslova. Opro-
ti konkurencii sa sústredíme skôr na zákaznícky servis, 
a preto sa baťovské predajne postupne stávajú butikovými.

Prevádzka je na rozdiel od starších predajní plne obslužná 
a poskytuje individuálny prístup ku každému zákazníkovi. 
V našom novom predajnom koncepte si užijete pohodlné 
nákupy, keď sa vám predavači venujú naozaj s maximálnou 
starostlivosťou. Vďaka svojmu usporiadaniu je koncept 
predajne omnoho prehľadnejší a pre zákazníkov je k dis-
pozícii aj dostatok pohodlného sedenia.

Najnovší koncept butikových predajní bol navrhnutý 
talianskymi architektmi. Tešiť sa môžete na kombináciu 
moderných materiálov z kovu a skla, v bielo-červenom vy-
hotovení vytvárajúcom svetlé, čisté a vzdušné prostredie. 

„Verím, že týmto štýlom obsluhy si zákazníkov získame. 
Nielenže sa navraciame k  slávnemu baťovskému servisu, 
ktorý bol niekoľko rokov vynikajúci, ale zároveň v dnešnej 
uponáhľanej dobe chceme zákazníkom priniesť pohodlie 
z  nákupu a komplet ponuku priamo v predajni pomocou 
dotykového panela s možnosťou objednávky online a do-
ručenia až domov,“ hovorí Company visual manager spo-
ločnosti Baťa Tereza Svačinová.

Najčerstvejšie predajne sú: Bratislava – Eurovea, Praha An-
děl, Praha DBK, Praha Letisko, Teplice Olympia, Mariánské 
Lázně, Tábor, Brno – Královo Pole, Písek alebo Zlín – Dlouhá. 

A ďalšie pre vás pripravujeme, tak sa príďte pozrieť!

- AKTUÁLNE-

PREDAJNE V NOVOM
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Staňte sa členmi
Baťa klubu
a získajte vždy niečo navyše.

   Poukážky za nákupy
    Zbierajte body a získajte poukážky na vaše nákupy

    Exkluzívne zľavy
    Odoberajte klubový newsletter a nič vám neutečie

    
  
    Najlepšie kúsky z novej kolekcie za zvýhodnené ceny

    Akcia iba pre členov klubu
    Štýlové nočné nakupovanie dvakrát ročne

 
    Darček k narodeninám
    Zľava 10 % na celý nákup

 

 

 

 

VIP

POWER MELLO

Revolučná kolekcia Mello je inšpirovaná mäkkými, ľahkými a pružnými cukríkmi „marshmallow“ a prináša doposiaľ 
nepoznaný komfort. Vzduchové vankúše zaisťujú pohodlný došľap, inovatívne materiály vysokú odolnosť. 

- INOVÁCIA -

59,99 €

809-6532

59,99 €

809-9532

59,99 €

509-5532

59,99 €

509-1532

59,99 €

509-2532



Staňte sa členmi
Baťa klubu
a získajte vždy niečo navyše.

   Poukážky za nákupy
    Zbierajte body a získajte poukážky na vaše nákupy

    Exkluzívne zľavy
    Odoberajte klubový newsletter a nič vám neutečie

    
  
    Najlepšie kúsky z novej kolekcie za zvýhodnené ceny

    Akcia iba pre členov klubu
    Štýlové nočné nakupovanie dvakrát ročne

 
    Darček k narodeninám
    Zľava 10 % na celý nákup

 

 

 

 

VIP

na všetku obuv značiek
ADIDAS, NIKE, POWER, PUMA, SKECHERS,

LE COQ SPORTIF, NEW BALANCE, DIADORA

ZĽAVA 15 %

na všetku obuv značky

WEINBRENNER

ZĽAVA 15 %

Na nákup online použite kód: weinbrennersk

na nákup nezlacnených

KABELIEK

Platnosť kupónu od 1. 9. do 31. 10. 2019 alebo do vypredania zásob. Zľavu 
je možné uplatniť v predajniach Baťa na území SR alebo v e-shope bata.sk. 
Zľavu nie je možné kombinovať s iným typom zľavy či akcie okrem hodno-
tových poukážok Baťa klubu. Tovar kúpený v tejto akcii je možné vymeniť 
či vrátiť do 30 dní od nákupu.

Platnosť kupónu od 1. 9. do 31. 10. 2019 alebo do vypredania zásob. Zľavu 
je možné uplatniť v predajniach Baťa na území SR alebo v e-shope bata.sk. 
Zľavu nie je možné kombinovať s iným typom zľavy či akcie okrem hodno-
tových poukážok Baťa klubu. Tovar kúpený v tejto akcii je možné vymeniť 
či vrátiť do 30 dní od nákupu.

Platnosť kupónu od 1. 9. do 31. 10. 2019 alebo do vypredania zásob. Zľavu 
je možné uplatniť v predajniach Baťa na území SR alebo v e-shope bata.sk. 
Zľavu nie je možné kombinovať s iným typom zľavy či akcie okrem hodno-
tových poukážok Baťa klubu. Tovar kúpený v tejto akcii je možné vymeniť 
či vrátiť do 30 dní od nákupu.

ZĽAVA 15 %

Na nákup online použite kód: kabelkysk Na nákup online použite kód: znackysk



www.bata.SK

Nakupujte aj ONLINE!

Tovar mô ete do 30 dní bezplatne vrá  
  v ktorejko vek predajni.

DOPRAVA ZADARMO pri nákupe nad 19,90 €.

kontakt@bata.sk | zákaznícky servis: +421 850 311 999 


