
HEAD Racing na sezon 2020/2021 

Zapraszamy do zapoznania się z załączoną ofertą HEAD Racing na sezon 2020/2021.  

Do pobrania jest katalog wraz z cenami oraz formularz zamówień. Zamówienia proszę 
przesyłać zbiorczo w formularzu (klikając kod produktu – otwiera się zdjęcie!). 

KATALOG 

FORMULARZ 

NOWOŚCI na sezon 20/21: 

1. Narty RACING:  
a. nowa technologia EMC 
b. zmiana taliowania nart GS RD FIS oraz SL RD FIS 
c. nowa narta SL RD 151 
d. nowe długości nart GS RD PRO (177, 189) – linia Masters 
e. nowa płyta juniorska WCR Team (przód wyższy o 2 mm) 

2. Wiązania RACING: nowe wiązania Freeflex ST  
3. Buty RACING: nowe buty WCR 2, WCR 3, WCR 4, WCR 5 (nowa konstrukcja skorupy) 
4. Nowy kask DOWNFORCE oraz gogle SENTINEL 
5. Nowe kije Racing (zmiana z LEKI na Komperdell) 

Katalogi w formie papierowej będą dostępne podczas testów i w Punktach Partnerskich. Na 
życzenie możemy również wysłać kurierem do klubu. Prosimy o podanie adresu oraz ilości 
katalogów. 

Termin zamówień: 8 kwiecień  (dostawa - sierpień 2020) 

Oferta jest również dostępna w punktach partnerskich HEAD RACING, których lista znajduje 
się na stronie https://www.head.com/pl-PL/sports/ski/centra-racing/  

OFERTA SPECJALNA (dotyczy tylko zamówień przedsezonowych - do dnia 08.04.2020) 

BUTY DLA ZAWODNIKA:  

Przy zamówieniu co najmniej dwóch par nart dla zawodnika istnieje możliwość zakupu 
butów narciarskich z 50% rabatem od ceny detalicznej. Promocja będzie honorowana na 
podstawie imiennej listy zawodników przedstawionej w terminie składania zamówień 
przedsezonowych. 

GRATISY DLA KLUBU: 

Klub otrzyma gratisy o równowartości 10% złożonego zamówienia. Promocja będzie 
honorowana po pełnym rozliczeniu się za złożone zamówienia. Wyboru nagród można 
dokonać na bazie bieżącej oferty aż do wyczerpania zapasów. Budżet nagród realizowany 
jest w cenach detalicznych. 

http://www.mozn.pl/2019/race/HEADRacing2019_20.pdf
http://www.mozn.pl/2019/race/HEAD_formularz_RACE_19_20.xls
https://www.head.com/pl-PL/sports/ski/centra-racing/


Punkty Partnerskie HEAD Racing. 

W sezonie 2020/2021 ponownie będą działały Punkty Partnerskie, w których zawodnicy 
zrzeszeni w klubach mogą przymierzyć i zakupić w cenach klubowych sprzęt z oferty HEAD 
Racing. 

Jesteśmy przekonani, że ułatwi to zakupy w sezonie wszystkim klubowiczom oraz trenerom. 
Adresy Punktów Partnerskich można znaleźć na: https://www.head.com/pl-
PL/sports/ski/centra-racing/  

TESTY: 

Terminy testów nart HEAD Racing na sezon 2020/21 przedstawiamy poniżej. O 
ewentualnych zmianach będziemy informować na bieżąco. 

 28-29 luty – MOZN - Kluszkowce 

 7-8 marca  – MOZN - SN Suche 

 13-14 marca  – MOZN - Kluszkowce 

Na testach będą dostępne poniższe modele nart: 

 HEAD WC Rebels e-GS RD (FIS) - 188, 193 cm 

 HEAD WC Rebels e-GS RD - 176, 181, 186 cm 

 HEAD WC Rebels e-SL RD (FIS) - 156, 165 cm 

 HEAD WC Rebels i.GS RD Team - 156, 166, 173 cm 

 HEAD WC Rebels i.SL RD Team - 138, 144, 150 cm 

Ponadto, narty juniorskie z kolekcji 20/21 będą dostępne do testowania w Punktach 
Partnerskich HEAD Racing: 

1. sklep Windsport – Zakopiańska 56a 
2. sklep Kraków Sport – Walerego Sławka 25 
3. Super Serwis NTN Warszawa – ul. Potocka 1 

 HEAD Polska e-mail: info@pl.head.com 

 

 

 

https://www.head.com/pl-PL/sports/ski/centra-racing/
https://www.head.com/pl-PL/sports/ski/centra-racing/

