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SUOMEN SUURIN PELIOIKEUS ”PLAY 63” – Gumböle mukana!
Gumböle Golf Oy:n hallitus on neuvotellut yhdessä Espoon Golfseura ry:n ja Oy Kurk Golf
Ab:n kanssa yhteisen pelioikeustuotteen, joka on Suomen kattavin - yhteensä 63 reikää!
Tämä uusi ”PLAY 63” pelioikeus on uusi avaus Uudenmaan pelioikeusmarkkinoille, jossa haetaan malleja
pelaajakeskeisille ja markkinaehtoisille ratkaisuille.
Perusajatuksena on tarjota paljon pelaaville ja vaihtelua haluaville golffareilla vaihtoehto myös
osakkuudelle, joka esim. Gumbölen kautta on tarjonnut mahdollisuuden Kultakorttiin ja sitä kautta
tarjonnut helpon ja joustavan pelata useammalla kentällä ilman merkittäviä rajoituksia ja lisämaksuja.
Tavoite ei ole kilpailla tai unohtaa myöskään osakkuuden mahdollisuutta, mutta realismi on pakottanut
myös meidät pohtimaan asioita ”puhtaalta pöydältä” – pelaajien lähtökohdista.
Täysi kolmen kentän pelioikeus maksaa 850 € eikä se edellytä jäsenyyttä missään kolmessa seurassa, jotka
em. kentillä toimivat. Uusi tuote on tietenkin myös nykyisten osakkaittemme ja kausipelaajiemme, yhtä
lailla kuin uusien kausipelaajiemme hankittavissa, pieneen lisähintaan. Lähtökohtaisesti kolmen kentän
pelioikeuden voi Gumbölessä hankkia seuraavasti:
1) osakkaat
nimetty pelioikeus + 130 € = 800 € (koskee myös osakkaiden vuokralaisia)
2) kausipelaajat
perusmaksu 710 € (tarjous voimassa 15.3. asti) + lisähinta 140 € = 850 €
3) uudet kausipelaajat perusmaksu 760 € (tarjous voimassa 15.3. asti) + lisähinta 140 € = 900 €
Jos uusi kausipelaaja ottaa myös GG Ry:n jäsenyyden, hän saa GG rajoittamattoman pelioikeuden hintaan
710 € ja pääsee siis mukaan kategoriaan 2) eli ”PLAY 63”-paketti maksaa myös hänelle 850 €.
Gumböle Golf Oy:n hallitus vahvistaa omien lisäkenttien pelioikeusmaksut ja Green Fee -hinnat
kokouksessaan 15.3., jonka jälkeen jokainen nyt pelioikeuden varannut voi vielä vaihtaa myös pelioikeuden
malliaan. Jousto- ja peruspelioikeutta ko. ”PLAY 63”-paketti ei tule koskemaan, mutta näiden
pelioikeuksien valinneille GG:n omien lisäkenttien pelaaminen tulee mahdolliseksi kaudella 2018, joko
yksittäisinä pelikertoina tai koko kautta koskevana ”GG Plus” -pelioikeutena.
Pelioikeuden voi varata sähköpostitse osoitteesta info@gumbölegolf.fi tai sen voi hankkia myös suoraan
Gumbölen verkkokaupasta! HUOM! ”PLAY 63” -pelioikeuksien määrä tulee olemaan rajattu, eli nopeat
syövät hitaat!
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