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CITY SMART GOLF

• All-inclusive suunnittelu ja toteutus
• Helppo ostos
• Rakennusaika vain 2-4 viikkoa
• Korkeat tuotot
• Nopea takaisinmaksuaika
• Ainutlaatuinen pelikokemus



City Mini Golf – Der klassische Freizeitspaß

www.citygolfeurope.de

Haluatko päivittää minigolfkenttäsi johonkin uudempaan 
ja jännittävämpään? Haluatko tarjota asiakkaillesi uuden 
ja ainutlaatuisen pelikokemuksen? Jos näin on, City Golf 
Europen City Smart Golf on ratkaisu.

City Smart Golf luo suuret tuotot ja luo iloisia ja 
uudelleenpalaavia asiakkaita.

Helppo ja vaikea pelireitti
City Smart Golf muistuttaa oikeaa golfia viettävine väylineen 
ja greeneineen. Radat on suunniteltu tarjoamaan hauska 
ja jännittävä pelikokemus. Jokaisella radalla on helppo ja 
vaikea pelivaihtoehto.

City Smart Golf tuo minigolfin uudelle tasolle aidon ja 
leikatun ruohon tuntuisella keinonurmella, tarjoten pallolle 
luonnollisen pelipinnan.

Optimaalinen pelikokemus
Radat rakennetaan luonnonmateriaaleista ja pelialustana 
toimii lyhyt ja karkea keinonurmi. Valkoinen keinonurmi 
kuvastaa hiekkaesteitä. Jokainen rata on yksilöllinen ja 
suunniteltu sekä testattu optimaaliseksi pelikokemukseksi.

Kaikki voivat pitää hauskaa ja pelata yhdessä oli sitten 
kyseessä perhe, nuoret tai golfammattilaiset. Erinomainen 
vaihtoehto juhliin tai yritystapahtumiin.

All-inclusive
Kokenut City Golf Europen asennustiimi rakentaa radat 
haluamaanne paikkaan hoitaen kaiken suunnittelusta 
valmiisiin ratoihin ja käytäviin.

Radat koristellaan erikokoisilla luonnonkivillä.

Pallot, mailat ja lipputangot kuuluvat kaikki pakettiin. 2-4 
viikon kuluttua City Smart Golf –kenttäsi on pelivalmiina.

City Smart Golf on täydellinen ratkaisu 
jos haluat rakentaa kentän joka soveltuu 
kaikenikäisille ja kaikentasoisille pelaajille. 
City Smart Golf koostuu keinonurmiradoista 
joka on saatavilla kolmena eri kokona. Valitse 
joko 9, 12 tai 18 rataisena.
 

City Smart Golf 
- minigolfia uudella tasolla

City Smart Golf, 9 rataa
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Korkeat tuotot
City Smart Golf tuo uuden tulonlähteen ja edesauttaa muun 
toiminnan kannattavuutta.

City Golf Europe AB on markkinajohtaja Euroopassa. Olemme 
toimittaneet yli 2400 minigolfkenttää alkuajoistamme, 
vuodesta 1940.

Ole yhteydessä, niin kerromme miten City Smart Golf voi 
auttaa sinua.

City Smart Golf, 9 rataa
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Smart Golf nopeasti toimitettuna
- All-inclusive kilpailukykyisin hinnoin

Hinta: 9 rataa: 69 000 EUR*
Sisältäen 80 m2 laatoitettua käytävää. 
Pienin ala: 250 m2

Hinta: 12 rataa: 89 000 EUR*
Sisältäen 110 m2 laatoitettua käytävää.
Pienin ala: 300 m2

Hinta: 18 rataa: 119 000 EUR*
Sisältäen 160 m2 laatoitettua käytävää.
Pienin ala: 450 m2

* Pidätämme oikeudet hinnanmuu-
toksiin. Hinnat alv 0%.

Asiakkaan velvollisuudet
City Smart Golf on kustannustehokas 
minigolfkenttä. Suunnittelun ja raken-
tamisen nopeuttamiseksi pyydämme 
toimittamaan:

Suunnitteluun:

• Rakennus– ja muut tarvittavat luvat.
• Rakennusajan aitaus, jos tarpeen.
• Sähkö- ja vesiliitännät.
• Henkilökunnan tilat.
• Säilytystilat materiaaleille ja tarvik-

keille.

Lisätietoa?
City Smart Golf on standardisoitu mi-
nigolfkenttä, jossa on Adventure Gol-
fin tuntua. City Smart Golf on houkut-
televa  golfkenttä joka tuo asiakkaillesi 
ainutlaatuisen pelikokemuksen.

Lue lisää City Smart Golfista osoit-
teessa www.citygolf.com.

Kysy meiltä lisätietoa tästä uudesta 
tuotteestamme, joka yhdistää pie-
nempään tilaan Adventure Golfin kal-
taisen minigolfelämyksen.

Helppo ostos 2 vaiheessa
City Smart Golfin periaate on, että 
kaikki kuuluvat hintaan. Se on helppo 
ostos ja kannattava investointi.

Vaihe 1: Ota meihin yhteyttä. Lähe-
tämme teille esimerkkikuvat, 3D kuvat 
ja kauppaehdot.

Vaihe 2: Seuraavassa vaiheessa  lä-
hetämme tarkistuslistan, jonka pe-
rusteella toimitamme tarkennetut 
piirustukset projektistasi sekä sopi-
musluonnoksen. Tämän vaiheen hinta 
on 100 EUR*.

HUOM.: Standardipaketit kaikille 
kolmelle kentälle pitävät sisällään 
mainitunlaiset laatoitetut käytävät (kts. 
ylhäällä). Paketit eivät pidä sisällään 
ylimääräistä, kuten kukat, pensaat, 
penkit, laatoitusta mainitun määrän 
lisäksi jne.


