
Osallistun pelioikeuskampanjaan 2022 seuraavasti: 
 
Porin Golfkerho ry:n / Kalafornian #pelioikeushaaste2022 -kampanjan (myöhemmin kampanja) varausehdot. 
Osapuolina ovat Porin Golfkerhon (myöhemmin PGK) sekä pelioikeuden tilaaja (myöhemmin asiakas) 
 

Porin Golfkerho ry järjestää syksyllä 2021 #pelioikeushaaste2022-kampanjan. Kampanjassa myydään 
aikuisten Large pelioikeutta Kalaforniaan kaudelle 2022. Pelioikeuden kampanjahinta on 590 € ja se sisältää 
myös PGK:n jäsenyyden.  
Haastekampanjan toteutuminen edellyttää 400 sitovaa pelioikeusvarausta. Pelioikeuksia myydään 
kampanjahinnalla max 600kpl varausjärjestyksessä. 
Asiakkaan ilmoittautuessa PGK:n #pelioikeushaaste2022-kampanjaan sitoutuu hän noudattamaan alla 
olevia varausehtoja. 
 
1. Kampanjan toteutuminen. 
Kampanjan tavoitteena on saada 400 pelioikeusvarausta (Large/aikuiset hintaan 590€).  
Myynnissä on yhteensä 600 kpl aikuisten Large pelioikeutta. PGK:lla on kuitenkin oikeus hyväksyä ja 
toteuttaa kampanja myös muulla varausmäärällä. 
2. Kampanjaan ilmoittautuminen. 
Asiakkaan tulee ilmoittautua kampanjaan PGK:n verkkokaupassa www.kalafornia.com tai henkilökohtaisesti 
caddie-masterille Kalaforniassa. Ilmoittautuessaan asiakas sitoutuu noudattamaan kampanjan varausehtoja 
ja maksaa varausmaksun 70€. 
3. Kampanja-aika. 
Kampanjan myyntiaika käynnistyy 16.08.2021 ja päättyy 15.9.2021. PGK:lla on oikeus määritellä kampanjan 
kesto myös muunlaiseksi. Myyntiajan päättymisen jälkeen ei ole mahdollista lunastaa pelioikeutta 
kampanjahinnalla. Normaali aikuisen Large pelioikeus kaudella 2021 maksaa vähintään 690 €. 
4. Kampanjan hyväksyminen/toteutuminen. 
PGK ilmoittaa kampanjan toteutumisesta PGK:n nettisivuilla ja sosiaalisen median kanavilla 
5. Kampanjaan sitoutuminen. 
Kampanjan toteutuessa asiakas on sitoutunut ostamaan kampanjahintaisen aikuisten Large hintaan 590 ja 
kampanjan toteutuessa varaus on sitova. Mikäli kampanja ei toteudu, varausmaksu palautetaan, eikä 
asiakas myöskään sitoudu lunastamaan pelioikeutta.  
6. Pelioikeuden maksaminen. 
Varausmaksu 70€ maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä verkkokaupassa tai paikan päällä Kalaforniassa. 
Uudet pelioikeuspelaajat (muualta siirtyvät tai Medium tai Mini pelioikeudella pelaavat) saavat maksaessaan 
heti 70€ ennakkomaksun pelata loppukauden 2021 vapaasti Kalaforniassa alkaen 1.9. (tällöin 
ennakkomaksua ei kuitenkaan palauteta, jos kampanja raukeaa). Loppuosa 520€ maksetaan 2022 vuoden 
puolella asiakkaalle saapuvalla laskulla. Maksuaika on 14 vuorokautta. Myöhässä olevasta maksusta 
peritään korkolain mukainen viivästyskorko.  
Pelioikeus on mahdollista maksaa myös kuukausierissä 70€ x 9kk = 630€. Varausmaksu on ensimmäinen 
kk-erä ja seuraavat erät 8 kpl tulevat maksettavaksi kuukauden välein alkaen lokakuusta. Maksutapalisä on 
4.44€/erä eli yhteensä 40€. 
Mikäli pelioikeuden varaaja maksaa koko summan 590€ heti, saa hän 10 korin latauksen rangekorttiin 
kaupan päälle. Edun lunastus Kalaforniasta. 
7. Hyväksytyt maksuvälineet. 
Varausmaksun voi maksaa verkkokaupassa tai Kalaforniassa ja myös PGK:n hyväksymillä Liikunta- ja 
kulttuuriseteleillä tai sovelluksilla 
8. Pelioikeus on henkilökohtainen ja siihen sisältyy Kalafornian rajoittamattoman pelioikeuden lisäksi 
myös PGK:n jäsenyys eli jäsenmaksua ei ole erikseen, joten pelaamisen kokonaiskustannus on 590€. 
9. Pelioikeuden voimassaoloaika. 
Kausi 2022 
 

 

http://www.kalafornia.com/

