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Kuusankosken Golfkeskus Oy
Kausipelimaksutiedote 2022

Vuonna 2022 pelaajalla on kausipelimaksun suhteen 2 eri vaihtoehtoa, joista valita. Vaihtoehdoista voi
valita vain toisen, eikä sitä voi vaihtaa eri vaihtoehtoon kesken pelikauden. Lähettämässämme
kausipelimaksulaskussa on oletuksena vaihtoehto Gold eli koko kauden 2022 kausipelimaksu, mutta voit
halutessasi vaihtaa vaihtoehtoon Silver (kausipelimaksu voimassa ajalla 1.5. – 30.9.2022). Silverin valitessasi
muuta laskun maksettava summa hinnaston mukaiseksi.
Gold – all inclusive kausipelimaksu 2022
-

rajoittamaton pelioikeus koko kalenterivuoden 2022 kentän aukioloaikana
sisältää 5 kpl rangepoletteja
tiiausaikoja voi varata 21 päivälle eteenpäin ja voimassa voi olla 5 varausta kerrallaan
kilpailumaksu 18 €
myöhemmin ilmoitettavia kausipelimaksajan etuja ja vaihtopäiviä

Silver – high season kausipelimaksu 2022
-

rajoittamaton pelioikeus aikavälillä 1.5. – 30.9.2022 kentän aukioloaikana
greenfee kausipelimaksun voimassaoloajan ulkopuolella 10 € / pelikerta
tiiausaikoja voi varata 14 päivälle eteenpäin ja voimassa voi olla 3 varausta kerrallaan
kilpailumaksu 18 € kausipelimaksun voimassaoloaikana
myöhemmin ilmoitettavia kausipelimaksajan etuja ja vaihtopäiviä

Hinnasto, kausipelimaksut 2022:
Ei-osakas, KoskiGolfin jäsen
Osakas
Osakkaan Koski-Golf ry:n jäsenenä oleva puoliso
Osakkeen nimetty pelioikeus
Nuorisojäsen, alle 21-v
Juniorijäsen, alle 18-v
Opiskelija, Koski-Golf ry:n jäsen ja voimassa oleva opiskelijakortti

Gold

800 €
500 €
550 €
500 €
250 €
170 €
300 €
v. 2021 Koski-Golfin jäseneksi uutena liittynyt ja Koski-Golfissa green cardin suorittanut 500 €
v. 2022 Koski-Golfin jäseneksi uutena liittyvä ja Koski-Golfissa green cardin suorittava
300 €
Yrityksen nimeämätön pelioikeus (alv 0 %)
1050 €

Silver
750 €
450 €
520 €
450 €
220 €
150 €
280 €
450 €
280 €
955 €

Vaihtoehtona on myös pelata greenfeellä eli kertapelimaksulla. Yhden kierroksen 18 reiän greenfee maksaa
55 € ja 9 reiän greenfee maksaa 30 € (juniorit alle 18-v 30 € / 15 €). Tarjolla on myös 10 kpl 18 reiän
pelilippuja hintaan 430 €.
Maksutavat:
Helpoin tapa maksaa kausipelimaksu on maksaa se saamallasi laskulla pankkiin. Mikäli käytät maksamiseen
liikuntaetuja (ePassi, Eazybreak, Smartum, Edenred, Tyky-seteli, Virikeseteli), voit vähentää käyttämäsi
liikuntaedun summan laskulta. Suurimman osan liikuntaeduista voit maksaa etänä (pl. liikuntasetelit).
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Liikuntaeduilla maksaessasi ilmoitathan siitä KoskiGolfin toimistoon, toimisto@koskigolf.fi tai p.
0207429820.
Omassa Nexgolfissa on kausipelimaksuille valittavissa myös maksutapa Nexpay (huom. maksutapalisä 3,3 %
+ alv 24 %).
Mikäli haluat maksaa kausipelimaksun KoskiGolfin toimistossa, sovithan siitä etukäteen.
Toivotamme kaikille mukavaa pelikautta 2022!
Terveisin
KoskiGolfin toimiston porukka

