Inlösen och
ersättning.
SGF:S VÄRDECHECKAR

Klubbnytta!

Ta emot och lös in
Svenska Golfförbundets
värdecheckar.
Ni får 100 %
i ersättning.

MoreGolf Mastercard
bonuscheck.
Valör:
Namn:
Golf-ID:

100 SEK
Anneli Engardt
780124-036

Checkid: 1-2496348914

Framsida.

Baksida.
Inlösen av bonuscheck för privat
1. På http://moregolf.golf.se/erbjudanden ser du vilka företag som
tar emot bonuschecken som betalning.
2. Bonuschecken kan ej lösas in online.
Har du frågor gällande inlösen kontakta EnterCards kundservice på 0771-36 36 36
Inlösen av bonuscheck för golfklubb och samarbetspartner.
1. Gå in på golfcheck.strd.se
2. Skriv in användarnamn och lösenord
3. Starta registrering
Har du inget användarnamn eller lösenord, kontakta Strömberg på
08-4498800 eller golfcheck@strd.se.
Information om inlösen och utgångsdatum för checken finner du när du
loggat in på golfcheck.strd.se

MoreGolf Mastercard-kunden har bonus på allt den handlar och
bonuspoängen förvandlas till bonuscheckar som kan användas som
betalning hos er.
Bonuschecken är giltig i 1 år. Det är viktigt att er personal kontrollerar
utgångsdatumet så att checken är giltig.
Läs mer om MoreGolf Mastercard
golf.se/moregolf

Greenfee Företag.
Framsida
häftet.

SEK (MAX
GOLFKLUBB | DESTINATION

DATUM | DATE

50:-

SEK*)

Check.
Checkarna
finns i valörerna
50, 100 och
200 kronor.

FÖRETAG | COMPANY

NAMN | NAME		

GILTIG T.O.M. | VALID UNTIL
2016–06

CHECKNR
HWJLEM

Reklampaketet Greenfee Företag är giltiga på alla Sveriges golfbanor samt
på utvalda banor i Portugal och Spanien samt giltiga vid köp av SkiPass,
skidskola och skidhyra på SkiStars skidanläggningar i Sälen, Åre, Vemdalen,
Trysil, Hemsedal och Hammarbybacken i Stockholm. Svenska Golfförbundet
har lämnat över hanteringen av greenfeecheckar till Strömberg Distribution.
Vid frågor kontakta kundtjänst på 08-449 88 00 eller på golf@strd.se
Greenfeecheckarna gäller i 1 år från beställningsdatum. Det är viktigt att er
personal kontrollerar utgångsdatumet så att checken är giltig.
Läs mer om Greenfee Företag:
golf.se/greenfeecheckar

Golfpresentkortet.
Golfpresentkortet.

Framsida.

Värde 2 500 kronor
FEMHUNDRA SVENSKA KRONOR

Golfpresentkortet kan lösas in på alla golfanläggningar som är anslutna till Svenska Golfförbundet,
hos PGA:s medlemmar, i Dormys och Golfstores butiker. Presentkortet kan ej återinlösas till
kontanter. Golfpresentkortet gäller två år efter datum för skapandedatum.
Presentkortet är skapat: 2013 07 16 19:11:03 - via http://greenfee.shop.strd.se.

Inlösen av Golfpresentkortet för samarbetspartner.
1
2

Baksida.

Kontrollera att presentkortet är giltigt via QR-koden på denna sida
Presentkortet ska registreras på golfcheck.strd.se omgående för att
säkerställa att presentkortet blir obrukbart

QR-kod

I juni 2018 lade Svenska Golfförbundet ner produkten Golfpresentkortet.
Presentkort som redan har sålts kan fortfarande lösas in inom två år från
inköpsdatum.
Golfpresentkortet gäller i 2 år från utskriftsdatum och kan användas
som betalning för till exempel en nybörjarkurs, golfweekend, utrustning
eller greenfee. Det är viktigt att er personal kontrollerar utgångsdatumet så
att checken är giltig.

Inlösningsportal.

http://golfcheck.strd.se/

På http://golfcheck.strd.se kan ni lösa in:
• MoreGolf Mastercard bonuscheck
• Greenfee Företag
• Golfpresentkortet
Om ni inte redan har ett login och lösenord kontakta Strömberg
Distribution, kundtjänst, 08-449 88 00 eller golf@strd.se.
Be er personal ta för vana att kontrollera checkens datum och sedan lösa in
den direkt på http://golfcheck.strd.se
Ni har en månad på er efter utgångsdatumet att lösa in checken innan den
blir ogiltig för utbetalning.
Ni behöver uppge följande till Strömberg Distribution för att få ett login
och lösenord:
• Organisationsnummer
• Företagsnamn
• E-post
• Adress
• Telefonnummer
• Postnummer
• Ort
• BG eller PG (får inte vara knutet till OCR)
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Svenska Golfförbundet
Adress: Box 11016, 100 61 Stockholm
Besöksadress: Idrottens Hus, Skansbrogatan 7
Telefon: 08-622 15 00
E post: info@golf.se

