Zkušený tým odborníků TJ Dukla Liberec ve spolupráci s e -shopem Sporticus pro Vás připravil
pro letošní rok novinku – Mazací servis Dukla. Cílem je připravit Vám lyže na úrovni závodního
servisu. Servis si můžete vybrat z více úrovní podle Vašich ambicí a cílů. Pro letošní rok nabízíme
mazací servis „skluzných vosků“ (parafíny, prášky) jak pro závody klasickou i volnou technikou
včetně stoupacích vosků pro klasiku.
A proč si vybrat mazací servis od Dukla?








profesionální servis prověřený mezinárodními FIS závody, MČR a ČP
výtěžek je věnován na rozvoj dětského a mládežnického běžeckého lyžování
nepracujeme pouze s jednou značkou vosků
znalost prostředí, na tratích Jizerské 50 pravidelně trénujeme
vždy mažeme podle aktuálních sněhových podmínek
výběr z několika variant mazacího servisu – u nás si vybere každý
rezervační systém

Jaké úrovně mazacího servisu nabízíme?
BASIC (cena: 250,- Kč + 50,- Kč stoupací vosky) – Chceš se projet pro radost? Od „mázy“ neočekáváš žádné
zázraky a nechceš investovat větší částku? Pak je toto varianta, kterou hledáš!
HOBBY (cena: 400,- Kč + 100,- Kč stoupací vosky) – Už nejsi začátečník a chceš aby lyže jely? Chceš zajet
lepší čas než když si začínal? Hlídáš si umístění, ale cena je pro Tebe důležitá? Tak pro Tebe je
varianta hobby to pravé!
SPORT (cena: 600,- Kč + 200,- Kč stoupací vosky) – Chceš se stále zlepšovat? Chceš si vyzkoušet „mázu“ na
závodní úrovni? Čas a umístění je pro Tebe prioritou. A co takhle příště první startovní vlna? Ano,
to vše můžeš dosáhnout s variantou sport!
PROFI (cena: 1200,- Kč + 200,- stoupací vosky) – Tak tady už nejsou kompromisy! Pro Tebe je důležitá
rychlost – čas – umístění. Jsi prostě závodník tělem i duší, a na trati chceš bojovat s těmi nejlepšími!
Ano pak si zvolil správně! Závodní top „máza“ profi!
Přehled úrovně mazacího servisu – stoupací vosky najdete v ceníku.
Kde lyže do mazacího servisu odevzdat?
Připravili jsme pro Vás tři odběrná místa:
1. Prodejna Sporticus, Bedřichov č.p. 1597 (budova pošty)
mapa
2. Prodejna Sporticus, Poděbradská 811/51, Praha 9 (budova SONY Elvia)
mapa
3. prodejna ELISA fashion, 5. května 41/34, 46001 Liberec
mapa
Termíny pro předání a vyzvednutí lyží.

Bedřichovská 30
předání lyží:
prodejna ELISA fashion

st 15.2. 9-17:30 hod.
čt 16.2. 9-17:30 hod.

prodejna Sporticus – Praha
nejpozději do čt. 16.2. 12:00 hod.
vyzvednutí lyží:
prodejna Sporticus – Bedřichov pá 17.2. 9-11 hod.

Jizerská 25 a 10
předání lyží:
prodejna Sporticus – Bedřichov pá 17.2. 9-19 hod.
prodejna Sporticus – Praha
nejpozději do čt. 16.2. 12:00 hod.
vyzvednutí lyží:
Bedřichov – mazací stánek Dukla u prodejny Sporticus - so 18.2. od 7:00 hod
Jizerská 50
předání lyží:
prodejna Sporticus – Bedřichov pá 17.2. 9-19 hod.
so 18.2. 9-17 hod.
prodejna Sporticus – Praha (nejpozději do čt. 16.2. 12:00 hod.)
vyzvednutí lyží:
Bedřichov – mazací stánek Dukla u prodejny Sporticus - ne 19.2. od 6:00 hod
V případě, že Vám nevyhovuje žádný termín pro předání nebo vyzvednutí lyží, napište Váš
požadavek do poznámek. Spojíme se s Vámi telefonicky a domluvíme podrobnosti. Za tuto službu
účtujeme příplatek 200,- Kč.

