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THE SCANDINAVIAN BUSINESS PARTNER CONNECTION 
Business Partnership  

 

Din virksomhed indgår i et partnerskab med The Scandinavian hvilke inkluderer spilleret på 60 golfrunder på The Scandinavians 

golfbaner i 12 mdr. 

__________________________________________________________ 

 Partnerskab inkluderer følgende: 

 60 golfrunder  

 Max 2 golfrunder pr. dag (8 golfspillere) 

 Booking af start tider i weekenden efter kl. 10.30 (booking 14 dage før starttid) 

 10 træningslektioner eller én dags Clinic for 10 personer (1 time)  

 To klippekort á 10 klip til clubcar  

Pris DKK 65.000 ex.moms  

Ydelser der kan tilkøbes partnerskab mod ekstra omkostning 

Repræsentationskonto i Restaurant The Waters  

Repræsentationskonto i proshop 

VIP Company Day (20 gæster) 

Leje af mødefaciliteter 

Leje af gæstehus 

Branding af virksomhed på udvalgte produkter 
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Procedure: 

-Ydelser i partnerskab er til partners rådighed og må ikke gensælges til tredjepart. Et misbrug af dette medfører omgående 

opsigelse af partnerskab uden omkostninger for The Scandinavian. 

-To navngivne personer i partnerskab booker tider for golfspillere der anvender partnerspilleret 

- Ved indgåelse af partnerskab modtager partner et DEB no som skal anvendes ved booking af golftider samt ved anvendelse af 

træning eller clubcar ydelser i partnerskab. Der underskrives bilag ved hvert køb af bruger. 

Der kan ikke bestilles golftider eller købes ydelser i aftale uden DEB no 

- Fakturering af partnerskab bliver med ordlyd – ”Partnerskab” (tilkøbes der sponsorering kan faktura lyde på ”sponsorat”) 

- Der fremsendes en opgørelse over anvendelse af kreditydelser i partnerskab hver måned.  

- Partner er ansvarlig for hvem der får oplyst DEB no og således kan købe på kredit – The Scandinavian frasiger sig ethvert ansvar 

ved evt. køb på kredit af uautoriserede.  

- Max 2 starttider hver dag   

- booking af tider 14 dage før spil og direkte til reception på The Scandinavian på tlf 48174020 eller på 

membership@thescandinavian.dk 

- Partnerskab gælder 12 mdr. frem fra dato for indgåelse af aftale - fra åbning til lukning af baner  - alle ugens dage  

- Spillere skal have min. HCP. 26  

- Gæster skal overholde de for The Scandinavian gældende regler.  

 

Yderligere information: Sales Manager Signe Jørgensen, sij@thescandinavian.dk, +45 3031 0261 eller +45 4817 4020 
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