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Cenik letnih kart 2020
Cenik letnih golf kart za člane GK Moravske Toplice
in GK Radenci
Letna karta EAGLE

cena z DDV v €

1. EAGLE karta za prvega člana (velja na turnirjih)

1.250

2. EAGLE karta za partnerja (velja na turnirjih)

1.040

3. EAGLE karta za vsakega nadaljnjega člana družine (velja na turnirjih)

990

Letna karta BIRDIE
1. BIRDIE karta za prvega člana (NE velja na turnirjih)
2. BIRDIE karta za partnerja (NE velja na turnirjih)

1.070
960

Letna karta za nove golfiste
Člani domicilnih klubov GK Moravske Toplice in GK Radenci, ki so v letu 2019 in
2020 opravili tečaj Slovenija igra golf		

500

Cenik letnih golf kart za ostale kupce
Letna karta EAGLE

cena z DDV v €

1. EAGLE karta za prvega člana (velja na turnirjih)

1.390

2. EAGLE karta za partnerja (velja na turnirjih)

1.150

3. EAGLE karta za vsakega nadaljnjega člana družine (velja na turnirjih)

1.100

Letna karta BIRDIE
1. BIRDIE karta za prvega člana (NE velja na turnirjih)

1.210

2. BIRDIE karta za partnerja (NE velja na turnirjih)

1.130

Cenik ostalih golf kart za vse kupce
Letna karta GCU (Golfcard Unlimited)

cena z DDV v €

1. GCU za odrasle
2. GCU za mlade do 21 let
Karta se prodaja brez popusta.

1.910
955

Oddaljeno članstvo z bivališčem v tujini - letna golf karta 2020
1. 1 oseba

500

2. Družinski par 2 osebi

800

Karta se prodaja osebam, ki imajo bivališče v tujini in je oddaljeno več kot 100 KM od igrišča Livada.

Letna karta Kupon
1. 30 kuponov GF 18 lukenj

Sestoji iz 30 kuponov, ki jih označene izda recepcija golfa. Kupon glasi na fizično ali pravno osebo in ga
lahko uporabljajo družinski člani ali zaposleni pravne osebe za dnevno igro in turnirje.

1.200

Par karta
1. Sestoji iz 20 GF 18 lukenj skupaj po ceni in velja tudi na turnirjih.

860

OSTALE KARTE pod posebnimi pogoji, ki veljajo tudi na turnirjih
1. Otrok do 14 let
2. Otrok do dopolnjenega 10. Leta

290
90

3. Mladi do 18 let, starejši od 85 let in študentje (do 26 let z veljavnim potrdilom)

690

4. Super seniorji (moški od 70 dalje, ženske od 65 dalje)

990

Vse cene so v EUR, vsebujejo DDV in veljajo v trenutku nakupa. Pridržujemo si možnost do sprememb in napak v cenah, napisanem
besedilu in opisih vsebine brez predhodnega obvestila.
Cene letnih kart so objavljene tudi na www.golf-livada.si
V letu 2020 so do kart pod posebnimi pogoji upravičeni:
•
•
•
•
•

Otroci do dopolnjenega 10. leta – rojeni leta 2010 in mlajši
Otroci do dopolnjenega 14. leta – rojeni leta 2006 in mlajši
Mladi do dopolnjenega 18. leta -- rojeni leta 2002 in mlajši
študentje do dopolnjenega 26. leta z veljavnim potrdilom - rojeni 1994 in mlajši.
Super seniorji – moški od dopolnjenega 70. leta dalje (rojeni 1950 in starejši), ženske od dopolnjenega 65. leta dalje (rojene 1955 in
starejše)
Dopolnjeno leto se smatra, če kupec ni (tč.1,2,3,) oz. je (t.4) v času nakupa prestopil datum dneva, meseca rojstva in leta, določenega
za posamezno skupino letnih kart.

Ugodnosti, načini plačila in rok nakupa letnih golf kart na Livadi 2020
Imetnikom LK Eagle 2019 se ob nakupu EAGLE karte 2020 upošteva 5% popusta zvestobe. Popust zvestobe v višini 5% za nakup Eagle karte
se upošteva tudi, če je imel član v predhodni sezoni karto GCU kupljeno na Livadi. 5% popusta pripada tudi golfistom, ki kupijo turnirsko
letno kart Eagle za 3 ali več članov družine, čeravno v predhodnem letu niso imeli Eagle karte. Popusti se ne seštevajo.
•
Pri plačilu celotnega zneska letne karte z gotovino do 31. januarja 2020 se upošteva 3% popust,
•
Pri plačilu delnega ali celotnega zneska letne karte s kreditno ali plačilno kartico popusta ni.
•
Možnost plačila letne karte na 2 obroka: 1/2 takoj, 2. obrok najkasneje do 30.6. tekočega leta, v tem primeru ni popusta ob nakupu.
•
Ob plačilu letne karte s kartico Lyoness ne priznavamo nobenega popusta
•
Vse cene letnih kart so z DDV.

