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 ALEXIS PINTuRAuLT IS A 

CLICKSTARTER

www.LEKI.CZ

POLE 
VENOM SL 3d

ZNAčky LEKI & poC & 
mICo & oaKLEy PodPorují 
sPortovcE v jEjIch tréNINkové 
A ZávodNí čINNostI.
Program určený pro všechny členy svazu lyžařů české republiky od roku 2019 
využilo více než 100 závodníků.

jAk sE do ProgrAmu ZAPojIt?

jsEm ZávodNík
jako registrovaný člen svazu lyžařů čr můžu v průběhu jednoho kalendářního roku 
u vybraných prodejců po celé čr nakoupit produkty značek LEkI, Poc, mico 
a oakley se slevou 30 % z doporučených maloobchodních cen. 
Při nákupu prokážu členství ve svazu lyžařů čr předložením platné členské 
karty s registračním číslem. každý rok tak mohu výhodněji nakoupit 4 a více 
produktů od značky.

Nejbližšího prodejce sortimentu závodního programu naleznete 
na www.levelsportkoncept.cz v seznamu prodejců.

jsEm obchodNík
chci-li nabízet sortiment závodního programu, kontaktuji obchodního zástupce
dané značky pro detailní informace.

Funkční prádlo mico lze navíc objednat i v českých národních barvách 
s označením cZE a českou národní vlajkou.
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Flex S Junior mitt

podporujeme:

Svět
iAlexis Pinturault 
ibeat Feuz
imikaela shiffrin
iAleksander A. kilde 
icorrine suter
imauro caviezel
idominik Paris a další

Čr
iEster Ledecká
ikryštof krýzl
igabriela capová
imartina dubovská
ijan Zabystřan 
iondřej berndt a další

Německá značka LEkI 
je největším výrobcem (nejen) 
lyžařských holí na světě. 
Naprostá většina závodníků 
a závodnic světového poháru 
v alpských disciplínách 
je vybavena holemi LEkI.

     leki.com/cz

     www.facebook.com/leki.ski.outdoor
     
     www.instagram.com/leki.ski.outdoor



skull dura comp sPIN

skin gs

Fovea mid clarity 
comp

Forearm classic

skull dura X sPIN

race shorts jr

Pocito skull

race jacket

retina big clarity 
comp

shin classicvPd system back

Švédská značka zabývající se 
ochranou života a zdraví 
sportovců, která se za 15 let 
své existence stala fenoménem 
na poli lyžařských helem, 
brýlí a doplňků.

     www.pocsports.com 

      www.facebook.com/poc 
     
      www.instagram.com/pocsports 

podporujeme:

Svět
isteven Nyman
imattias hargin

Čr
iEster Ledecká
idiana cholenská
ikryštof krýzl

Helmy

oblečení

Brýle a skla

doplňky



socks
X-pErFormanCE 

SKI

socks 
odor 

ZEro X-STaTIC 
SKI

socks
ComprESSIon 

oXI-JET naTUraL 
mErInoS 

socks
SUpEr THErmo 

prImaLoFT 
SKI

Italský výrobce 
funkčního 
spodního oblečení, 
které využívá řada 
reprezentací 
v alpském lyžování 
včetně reprezentace 
české republiky.

     www.mico.it 

pánské spodní oblečení 
official CZECH

dámské spodní oblečení 
official CZECH
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Legendární americká značka 
dodávající na trh prvotřídní 
lyžařské brýle a optiku.

      www.oakley.com

      www.facebook.com/oakley 
     
      www.instagram.com/oakley 

Flight deck XL blocked out 
dark brush grey

Flight deck Xm 
red black

Line miner Xm 
matte White

Flight deck XL 
FP Progression

Flight deck Xm 
grey sapphire

Line miner XL 
kazu signature kamikazu derma



www.levelsportkoncept.cz

LEvELsPortkoNcEPt s.r.o.
Areál Nord Park, budova 09c

k bílému vrchu 2978/5, 193 00 Praha 9 - horní Počernice
czech republic

Nejbližšího prodejce sortimentu závodního programu naleznete 
na www.levelsportkoncept.cz v seznamu prodejců. 

david vInKLář
david.vinklar@levelsportkoncept.cz 

+420 733 538 943

Štěpán vomáČKa
stepan.vomacka@levelsportkoncept.cz

+420 736 610 627

daniel HáJEK
daniel.hajek@levelsportkoncept.cz 

+420 607 221 534

Jan dvořáK
jan.dvorak@levelsportkoncept.cz

+420 776 237 518


