LPG OY OSAKASEDUT 2018
3 VAIHTOPÄIVÄÄ Muurame Golfissa, 14.6. 21.8. ja 12.9.
Osakkaamme voivat pelata 10€ greenfee maksua vastaan kyseisinä päivinä
Muuramessa. Osakas saa varata ajan Muuramen kentältä 2 vkoa ennen ko.
ajankohtaa. 1 vko ennen ko. aikaa ajat vapautuvat myös normaaliin varaukseen. Etu
on silti hyödynnettävissä, mikäli kentällä on tilaa. Pelaajamäärä on rajoittamaton.

UUSI VAIHTOPÄIVÄ ETU, 2 vaihtopäivää Jyväs-Golfissa ja HimosGolfissa, JG vaihtopäivät 20.6. ja 27.8. Himoksen pelipäivät 7.6. ja
6.8.
Osakkaamme ja vuokrapelioikeudella pelaavat voivat pelata 20€ greenfee maksua
vastaan tiettyinä päivinä Jyväs-Golfissa ja Himos Golfissa (ja toisinpäin). JyväsGolfissa myös mahdollisuus 9 reiän kierrokseen 18 reiän sijasta, hinta 14€.
Varausaika alkaa 2 vkoa ennen ko. ajankohtaa. Etu on hyödynnettävissä, mikäli
kentällä on tilaa. Pelaajamäärä on muuten rajoittamaton. Varaukset suoraan kenttien
caddiemastereilta.
Jyväs-Golf
✓ 14€ 9r
✓ 20€ 18r
Himos-Golf
✓ 20€ 18r

UUSI JÄRVISUOMEN ETU
Osakkaamme saavat 1 kerran greenfeen -50% (ei voimassa heinäkuussa, tulee
erillinen kortti).
Lisäksi 10€ alennus normaali greenfeestä. Edut ovat voimassa:
✓ Kerigolf/ Savonlinna
✓ Tahko Golf
✓ Kartanogolf/ Joroinen
✓ Tarinagolf/ Siilinjärvi
✓ Karelia Golf/ Joensuu

✓ PuulaGolf/
Kangasniemi
✓ Pielis-Golf

Osakaskorttia näyttämällä saat greenfeen edullisemmin
seuraavilla kentillä:
10€ alennus normaali greenfeestä:
✓ Oulun Golfkerho/ Sankivaara
✓ Golf-Porrassalmi/ Annilangolfkeskus
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Osakkaan vieraana
Osakkaan kanssa perheenjäsen saa 20% alennuksen greenfeestä ja osakkaan
kanssa pelaava yksi seuran ulkopuolinen vieras saa 20% alennuksen greenfeestä.

Poletit
10 kerran e-range
20 kerran e-range
30 kerran e-range

19€
35€
50€

muille 24€
muille 46€
muille 66€

Kilpailumaksut edullisemmat
18r. kilpailumaksu 14€
muiden hinnat: pelioikeus, mutta ei osakas 18€, vain LPG jäsen 40€,
vieraspelaaja 58€ tai pelilippu + 18€

Lähtöaikavaraus 7 vrk ennen
Jäsenillä 5 vrk, vieraspelaajilla 3 vrk.
Hyödynnä netti ajanvaraus!

UUSI ETU – KLUB1
Treenikortit osakkaille ja heidän perheenjäsenille -10%. Hinnat alkaen 49€/ kk.
Jäsenyys sisältää 2 ilmaista PT tapaamista. www.klub1.fi

UUSI ETU – Autopesu 24h/ Pesu-Juha Oy
10 krt 99€
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SGKY kultakortti
Kenttien keskenään sopima Kultakortti-järjestelmä on upea esimerkki osakkaita
arvostavasta asenteesta. Tämän kortin voi hankkia vain omalla nimetyllä
pelioikeudellaan pelaavat osakkeenomistajat. He pelaavat tänäkin vuonna 7 kertaa/
kenttä 165 euroa maksavalla Kultakortilla.
Kenelle Kultakortti on tarkoitettu?
Kultakortti-järjestelmä on luotu golfosakkeen omistajille, tuomaan lisäarvoa.
Osakemyyntiin Kultakortti antaa lisäarvoa, sillä uusi osakas haluaa lisäetuja.
Miten Kultakortti toimii?
Osakkailla on mahdollisuus hankkia oma henkilökohtainen Kultakortti-status hintaan
165 euroa. Kultakortti-pelaajan kuva tallennetaan NexGolfin tietokantaan sen
joustavan käyttämisen johdosta. Vaihtoehtoisesti pelaajan tulee todistaa
henkilöllisyytensä hyväksyttävällä henkilötodistuksella.
Kultakortti-säännöt
• Kultakortin voi lunastaa osakas, joka käyttää omaa nimettyä pelioikeuttaan
• Pelaaja on oikeutettu pelaamaan kaikilla Kultakortti-järjestelmässä mukana olevilla
kentillä 7 kierrosta/ kenttä
• Peliajan voi varata 3 vuorokautta ennen haluttua aikaa
• Kentillä on oikeus rajoittaa Kultakortti-pelaajien määrää tarvittaessa 30 pelaajaan/
päivä/ kenttä
• Kortista on ilmoitettava jo peliaikaa varattaessa
• Pelioikeus ei ole voimassa kilpailuissa tai muissa tapahtumissa
• Kortin etuja ei voi hyödyntää omalla kotikentällä
• Varatessaan peliaikaa, pelaaja voi varata ainoastaan yhden lähdön kerrallaan
• Kultakortti ostetaan omalta kotikentältä, hinta 165€. Kultakortti-kausi 1.5.-31.10.

SGKY etukortti
Etukortilla pelioikeuden haltija voi vierailla kaikilla Etukorttikentillä 50 %
alennuksella normaalista greenfeestä.
Oman osakkeen pelioikeudella pelaavalle ja vuokrapelioikeudella pelaavalle
kortin hinta on 30€.
Etu on voimassa 3 krt/ kenttä kauden aikana, ajalla 1.5.–31.10.
SGKY kultakortissa ja etukortissa mukana olevat kentät näet www.sgky.fi. Kortit
toimivat täysin sähköisesti. Voit varata kortit toimiston kautta tai maksamalla
caddiemasterille.
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Kylpylähotelli Peurunka
UUSI SUPERETU
30€/ kk kylpylän ja kuntosalin käyttö
Ravintola Karlvik sekä Pop up -kahvila klubilla
-15% alennusta kaikesta, paitsi alkoholista ja tupakasta
kahvi + pulla 3€
Kylpylähotelli Peurungasta saat ruokailuista -15% osakaskorttia
näyttämällä.
Huonehinta 79€/ vrk/ yhden tai kahden hengen huone, sis. aamiaisen ja
kylpylän käytön.
Lomahuoneisto Peurantähti 159€/ vrk, sis. kylpylän käytön max. 4 hlöä, ei
sisällä aamiaista.
Majoitusedut ovat voimassa 1.5. - 30.9. Varauksen tekeminen:
http://www.peurunka.fi/kylpylahotelli/majoitus/
varauskoodi PROLPG
Lisätiedot myyntipalvelusta p. 020 751 6300 ja peurunka@peurunka.fi
Lisäksi seuraavat edut voimassa toistaiseksi
(ei ole voimassa arkipyhinä)
Kylpylälippu 5€, voimassa arkisin ennen klo 16.00
Kuntosali- liikunta- ja superkortit -15%
Keilaus 10€/ rata arkisin ennen klo 16.00

Osakaskortti on osakaskohtainen. Mikäli osakas vuokraa pelioikeuden eteenpäin,
osakasedut eivät ole käytettävissä. Osakaskortti postitetaan huhtikuusta alkaen
sitä mukaan, kun osakas on joko merkinnyt pelioikeuden itselleen tai ottanut
peliliput, ilmoitathan siis hyvissä ajoissa pelioikeudesta!
Vain osakaskorttia näyttämällä saat edut hyödyksesi!
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