W I N T ERSP O R TERS:
W I J H E L P EN
U GRA A G
O P W EG !
Tuday Sports Heemstede is inmiddels
acht jaar de wintersportspecialist in
de regio en wij helpen u graag op weg
naar u wintersport. Al onze medewerkers zijn echte wintersporters en kunnen u en uw kinderen daarom goed op
weg helpen. Wij denken met u mee
over het benodigde materiaal en de
kosten. Onze slogan hierin luidt ‘voor
elk budget een oplossing’.
Onze gezellige wintersportshop is in
de wintermaanden bijna dagelijks open
van 1 oktober tot begin april. Hier kunt
u terecht voor advies, skiservice, boot
fitting, verkoop van nieuw en jong gebruikt materiaal, ‘kindergroeiplan’-regeling, RenTuday-verhuur en nieuw: ons
Ski Abo (een kinderhuurregeling voor
langere periode). In ons pand is ook de
Turner Dutch Ski Technology showroom
en pilot store gevestigd, volop informatie, de mogelijkheid om materiaal te
testen en ‘try before you buy’.
Op onze website kunt u veel informatie vinden en tevens online bestellen, laten bezorgen of zelf ophalen. Wij
leveren snel, tegen gunstige prijzen en
zijn trots op onze naam en werkwijze.
Wij hopen u snel een keer te mogen
begroeten, online of in de shop. Wij
zijn aanwezig van dinsdag t/m zaterdag,
koopzondagen vindt u op onze website.
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RenTuday: ‘Try before you buy’
‘Geen stress op uw eerste en laatste vakantie dag’ ...
Onze verhuurtak RenTuday is de afgelopen jaren, mede door de stijgende prijzen in
de Alpenlanden, enorm gegroeid. RenTuday verhuurt het nieuwste materiaal tegen
gunstige prijzen.
U besluit de sneeuw op te gaan zoeken
en wilt optimaal uw tijd benutten: bij aankomst direct de piste op en geen gestress
in een overvolle skiverhuur. Wij helpen u
daarbij graag op weg. Wij verhuren alleen
het nieuwste materiaal en is het bevallen
dan kunt u altijd overwegen het materiaal
over te nemen, (huurkopen dus). De huurprijs wordt dan verrekend.

Stap 1 Inventariseer wat u nodig hebt,
reserveer het materiaal en de datum via
e-mail info@tudaysports.nl of kom gezellig
langs.
Stap 2 U komt eenmalig voor uw vakantie
langs om te passen en te meten en de gegevens, zoals uw gewicht, lengte, leeftijd, ervaring en schoenmaat aan ons door te geven.
Nadat wij deze gegevens hebben gecontroleerd, maken we uw reservering definitief!
Stap 3 Vlak voor vertrek kunt u het materiaal komen ophalen. Alles staat netjes op
naam, geslepen en gewaxt klaar: uw vakantie kan beginnen!

Skiservice en onderhoud
Optimaal geprepareerd voor de sneeuw ...
Of u een beginner, recreant of topsporter, skiër of snowboarder bent, wij sturen
onze klanten het liefst met perfect geprepareerd materiaal op reis. Wij bieden
skiservice voor het onderhoud aan uw ski’s en/of snowboard.
Vakkundig wordt uw materiaal
door ons beoordeeld en behandeld.
Goed onderhoud bevordert uw skiplezier en verlengt de levensduur van
uw materiaal. Het materiaalonderhoud - zoals belagreparaties, vlak slij-

pen, structuur slijpen, kanten tuning,
waxen, monteren en afstellen van bindingen - is bij ons binnen enkele dagen
gereed. Wij werken zowel handmatig,
semi- en volautomatisch met de modernste apparatuur.

Prijzen skiservice en onderhoud (€)
Onderhoud

Ski

Snowboard

Kleine beurt
Grote beurt
Reparatie belag
Waxen
Afstellen DIN
Binding montage
Skischoen aanpassen
Overige reparaties

22,95
32,95
ter beoordeling
9
9
23
15
ter beoordeling

32,95
43,95
ter beoordeling
10
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
ter beoordeling

Kindergroeiplan, een aantrekkelijk
inruilprogramma
Het kindergarantieplan ...
Een zeer populaire dienst van Tuday Sports is het ‘kindergroeiplan’ of garantieplan. De kleintjes groeien snel, waardoor het wintersportmateriaal vaak maar één
of net twee seizoenen meegaat. Wintersport wordt dan al snel vrij kostbaar. Daarom bieden wij u een betaalbaar alternatief: het kindergroeiplan. Hierdoor wordt
kopen veelal voordeliger dan huren en heeft uw zoon/dochter altijd het nieuwste
materiaal. Bovendien bieden wij u een vaste inruilprijs op ski’s en schoenen bij
aankoop van een nieuwe grotere set.
Ü Na 1 jaar gebruik 70% van het
aankoopbedrag ingeruild.
Ü Na 2 jaar gebruik 50% van het
aankoopbedrag ingeruild.
Ü Na 3 jaar gebruik 35% van het
aankoopbedrag ingeruild.

De afschrijving is veelal lager dan
de huurprijs van dergelijk materiaal.
Tevens voorkomt u dat u in Nederland
of op uw vakantiebestemming materiaal moet gaan passen en huren.

NIEUW: Kids Happy Ski Abo
Huur kindersets voor een langere periode ...
Nieuw bij Tuday Sports is het Kids Happy Ski Abo: u huurt een set op maat voor
uw kind voor een langere periode, bijvoorbeeld 3 maanden of een heel seizoen
(6 maanden).
Het voordeel is dat u voordeliger uit
bent als u frequenter op de latten staat,
geen skihuur bij les, geen skihuur op va-

kantie en altijd je set bij de hand voor korte
skitrips of indoor skiën. Informeer in onze
shop naar de mogelijkheden en prijzen.

RenTuday huurprijzen 2018-2019 (€)
Carve ski/snowboard
Volwassenen 15+

1 dag

4 dagen

1 week*

Premium allround ski/short ski
Exclusive ski **
Snowboard
Ski-/snowboardschoenen
Pro skischoenen
Helm volwassenen per dag

15
20
18
6
n.v.t.
3

48
65
52
22
n.v.t.

76
96
80
38
48

Kinderen t/m 15 jaar

1 dag

4 dagen

1 week*

20
22
12
18
36
32

40
44
22
28
60
46

6
Kinderski 70 - 110 cm
7
Junior ski 120 - 150 cm
4
Kinder ski-/snowboardschoenen t/m MP 25
Junior ski-/snowboardschoenen vanaf MP 26 5
12
Snowboard
11
Fun tools (snow blades)
2,50
Kinderhelm per dag
*

Week + dag halen/brengen inclusief

**

2 weken* extra dag
120
170
139
60
n.v.t.

2 weken* extra dag
62
48
35
54
100
78

SL/GS/all mountain/cross turn/twin tip

Agenda/Koopzondagen 2018-2019
Ü
Ü
Ü
Ü
Ü
Ü
Ü

28 oktober
8-9 november
25 november
16 december
23 december
20 januari
2-3 februari

8
10
8
5
6

koopzondag
gesloten i.v.m. Winter Warm Up Weekend
koopzondag
koopzondag
koopzondag
koopzondag
Winter OUTLET weekend

4
3
3
3,50
5
4

Winter Warm Up
Weekend
Ieder jaar organiseert Tuday Sports
een Winter Warming Up Weekend
voor al haar 23+-relaties op de Big 3
gletsjers van Sölden.
Dit valt jaarlijks rond het 2e weekend van
november. Ook kunt u ons skihuismerk
Turner Dutch Ski Technology vrijblijvend
testen. Voor meer informatie kunt u kijken op de website www.turnersports.nl/
sölden. Wie weet gaat u volgend jaar ook
mee!

Tuday, funsport & ski
Nijverheidsweg 17
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