Perusohje Teetime- vierasajanvaraukseen (Gumböle Golf)
1. www.Teetime.fi: kirjaudu joko omilla NexGolf-tunnuksillasi eli anna
jäsen-/asiakasnumero, salasana sekä valitse seurantunnus alasvetovalikosta

2. Valitse kenttä, miltä haluat varata ajan. Huomaathan, että meillä on syksyllä
käytössä etu- ja takaysi erikseen, eli ”Kartano (1-9)” tarkoittaa Gumbölen etuysiä ja
”Mylläri (10-18)” takaysiä. Eli jos aiot pelata esim. klo 15 jälkeen enemmän kuin 18
reikää, valitse ensin lähtöaika siltä tiiltä, mistä haluat aloittaa ja tee toinen varaus
omalle ”takaysillesi” sen mukaan, kuitenkin varaten 2 tuntia lähtöjen väliksi

3. Kun varaat lähtöä valitsemaltasi kentältä, huomaa esimerkiksi CM-info ikoni, josta
aukeaa mahdolliset muistutukset ja/tai esim. kommentti, miksi lähtö ei ole
varattavissa (kilpailut ja muut vastaavat asiat)

Kalenterissa olevat pienet ikonit (vihreä, oranssi ja punainen salama) kertovat mitä
mahdollisia lisäetuja ko. päivän lähdöissä saattaa olla. Lähdön pelaajat symboloivat
lähdössä jo mahdollisesti olevia pelaajia (sukupuoli ja tasoitus). Kun olet valmis
valitsemaan lähtöaikasi, klikkaa VARAA -ikonia

4. Edettyäsi varaukseen, voit itsesi lisäksi valita lähtöön muitakin pelaajia, myös omasta
seurasta. Tarkoitus on, että Teetime.fi -palvelua käyttävät vain pelioikeudettomat
jäsenemme, jotka siis maksavat Green Feen. Pelioikeuden omaavat jäsenet sekä
esim. osakkeensa pelioikeudella pelaavat varaavat paremmilla varausoikeuksillaan
lähdöt sujuvimmin NexGolfilla ja vieraat maksavat Green Feensä esim. ravintolaan

5. Jos varauksen tiedot ovat kunnossa, paina ikonia
Jatka tietojen tarkastamiseen & varauksen vahvistamiseen
Vahvistusnäytössä on seuraavat huomionarvoiset valinnat:
•

•
•

•
•

•
•

oletusarvoisesti ko. kenttä tallennetaan Suosikkeihisi, eli saat jatkossa esim. omaan
sähköpostiisi kentän lähettämät Äkkilähtö-tarjoukset. Jos et halua tätä, klikkaa rasti pois, mutta
valinnasta tuskin on muuta kuin iloa jatkossa
rastit pelaajien nimien edessä indikoivat sitä, että varauksesta lähtee myös sähköpostivahvistus
valittava maksutapa vaikuttaa myös hintaan. Eli 2 tuntia ennen lähtöä on voimassa
Ennakkomaksajan etuhinta, joka veloitetaan profiilisi talletetulta luottokortilta, eikä sitä voi
perua. HUOM! Jos teet varauksen kun aikaa on enää 2 tuntia lähtöön, etuhinta ei ole voimassa
Päivän hinta on hinta, joka veloitetaan luottokortiltasi, ellei varausta ei peruta viim. 30 min
ennen lähtöaikaa
valitsemalla Muu maksutapa, voit valita, onko käytössäsi esim. Kultakortti tai optiona Maksan
kentällä, jolloin voit maksaa kierroksen esim. liikuntaseteleillä tai vastaavilla (HUOM! iltaisin
ravintolan kassassa käyvät vain liikuntasetelit, eivät esim. mobiilisaldot tai vastaavat
maksutavat)
linkistä Näytä hinnasto, pääset suoraan Gumbölen kotisivuille tarkistamaan koko hinnaston
varauksen vahvistusta varten valitse Hyväksyn…

6. Onnistuneesta varauksesta saat vielä vahvistuksen, jossa on suora linkki varauslistaasi
tai voit varata esim. tarvittaessa toisen 9 reikää, jos tarkoituksesi on pelata enemmän
kuin 9 reikää

Omista varauksista voit myös käydä perumassa varauksesi helposti valitsemalla PERU
ja lopuksi vahvistamalla peruutus

