
Åbnings'lbud i forbindelse med GolfshopDK 
åbning d. 19 marts 2023 kl. 09.00  
 

 "#$%&'()*+Den nye golfshop i Kalø Golf Club åbner d. 19. marts kl. 9.00.  ()*+"#$%&' 

GolfshopDK inviterer medlemmer og andre interesserede @l Grand Opening af den nye golBu@k i Kalø Golf 
Club. 

Der vil være goodiebag @l de første 50 kunder som køber for 500 kr. eller mere. Goodiebaggen indeholder 
bolde, tees og voucher @l undervisning.  

Stor konkurrence - vind et jernsæt fra Wilson Golf @l en værdi af 6000 kr.   

Følg med de kommende dage og hold øje med de mange åbnings@lbud. Og vi lover jer der er nogle gode af 
slagsen!  

Kom og besøg os på åbningsdagen! Vi sørger også for lidt at spise samt drikkevarer i @dsrummet fra kl. 12-
14.  

VI SES Kl. 9.00 d. 19. marts 

 

Åbnings'lbud 1:  

⛳🏌ER I KLAR? 🏌⛳ 

I forbindelse med Grand Opening d. 19 marts aWolder GolfshopDK i samarbejde med leverandør 
Sportsbackup A/S to auk@oner på to el-vogne.  

Auk'on 1:  

MGI X1 normalpris 6499 kr.  

Startbud 2500 kr. Bud skal s@ge med 50 kr.  

Auk'on 2:  

MGI X7 Navigator med ^ernbetjening normalpris 12999 kr. 

Startbud 8000 kr. Bud skal s@ge med 100 kr.  

Man kan kun byde ved fysisk fremmøde på dagen. Begge auk@oner starter kl. 09.00 og slu`er kl. 14.00.  

Kom og læg et bud, og se om du bliver den heldige vinder af en af de to fantas@ske el-vogne.  

Vi glæder os! ,-./0123456 



 

 

Åbnings'lbud 2: 

,-./Vanviag pris på nye 2023 modeller0123456 

Se lige denne flo`e Big Max Silencio 4 vandtæ`e bag. Lynlåsene er svejset i stedet for syet, og så har baggen 
det populære top-divider system som holder dine jern fast i samme posi@on så de ikke støder imod 
hinanden.   

Der er 1 stk. hver i farverne grøn/grå, rød/sort og sort.  

Normalprisen er 2899 kr. 

Helt ekstraordinært sælges de @l 1999 kr. pr. Stk. 

Gælder kun på Grand Opening dagen d. 19. marts. Så længe lager haves.  

 

Åbnings'lbud 3: 

,-./Vanviag pris på nye 2023 modeller0123456 

Se lige denne flo`e Big Max Silencio 4 vandtæ`e bag. Lynlåsene er svejset i stedet for syet, og så har baggen 
det populære top-divider system som holder dine jern fast i samme posi@on så de ikke støder imod 
hinanden.   

Der er 1 stk. hver i farverne grøn/grå, rød/sort og sort.  

Normalprisen er 2899 kr. 

Helt ekstraordinært sælges de @l 1999 kr. pr. Stk. 

Gælder kun på Grand Opening dagen d. 19. marts. Så længe lager haves.  



 

 

Åbnings'lbud 4: 

🏌Mangler du en ny trolley @l sæsonstart?🏌 

Så se med her!  

Clicgear Rovic rs1s vogn @l en uhørt lav pris. Der er kun 3 stk. @l denne pris. Normalprisen er 2299 kr. På 
åbningsdagen d. 19. marts sælges den @l 1399 kr.  

Vognen er let sammenklappelig og stabil. Der er et stort opbevaringsrum @l bolde, tees og scorekort mm. 
Der medfølger kopholder og paraplyholder @l vognen.  

Kom og gør en god handel og bliv godt kørende.  

 

 

 



Åbnings'lbud 5: 

,-./Nyt vanviagt @lbud på bags,-./ 

Den nye fantas@ske vandtæ`e Aqua Hybrid 3 bærebag med svejsede lynlåse @l uhørt lav pris. 

Denne bærebag fungerer primært som bærebag men sidder også rig@g godt på en vogn, takket være 
placeringen af benene samt det indvendige system i bunden af baggen.   

Normalprisen er 2299 kr.  

Der er 1 stk. hver i farverne sort/rød, sort/hvid/rød og sort.  

På åbningsdagen d. 19. marts er prisen banket helt i bund @l 1599 kr. pr. stk. Tilbuddet gælder kun disse 3 
bags.  

Kom og gør en god handel på en af markedets lækreste bærebag789:; 

 

 


