
 

 

Vip kort 
 

VIP kort til simulator 
Spil alt det simulator du vil hele vinteren for kun: 

 

Medlemmer:   PRIS: 2500,- 

Ikke-medlemmer:  PRIS: 3500,- (inkl. sæsonkort til indendørs centret) 

 

OSB: Har du i forvejen et 10-timers kort fratrækkes de resterende timer fra prisen! 

 

Kortet givet også adgang til at deltage i de forskellige turneringer (Heineken Sunday Night, 

Klubaftensmesterskaberne, DM i simulatorgolf m.fl.). Dog skal der betales for den del der udgør 

turneringsfee, typisk 20-30 kroner afhængig af turnering. Se nedenfor. 

 

Af kapacitetshensyn sælger vi i første omgang kun 25 VIP kort – sælges efter først til mølle! 

 

Det med småt… 

- Aftalen gælder indtil 31.martsl 2015 og kun indenfor normale åbningstider. 

- Der må spilles alle dage hele vinteren – dog max. 4 timer dagligt. Der skal betales for yderligere timer. 

- På hverdage efter kl. 16.00, weekends og helligdage skal man min. spille 2 personer sammen. 

- Kortet er personligt. Spiller man sammen med spillere uden VIP kort, betaler disse spillere normale timepriser fratrukket den/de andele 

som udgøres af VIP kortholderen.  

o Ex 1: Spiller 3 personer sammen i 3 timer og kun én har VIP-kort, betaler de to andre for én time hver 

o Ex 2: Spiller 4 personer sammen i 3 timer og 3 personer har VIP-kort, betaler den sidste den normalt gældende timepris i 3 timer 

divideret med 4 personer – fx 175x3/4 = 131,25kroner (afrundet 131). 

o Ex 3: Personer uden VIP-kort kan godt benytte 10-timerskort til betaling af deres andel. 

- Udebliver man fra bestilte tider gentagne gange forbeholder Volstrup Golf Center sig ret til at annullere aftalen uden kompensation. 

- Kortet giver også deltagelse i diverse åbne turneringer, dog betales der den del som udgør turneringsfee. Fx: 

o Heineken Sunday Night: 30,- (inkl. en Heineken eller vand) 

o DM i simulator golf:  25,- 

o Klubaftensmesterskaberne: 25,- 

 

 


