BANEABONNEMENT
Hvad er et baneabonnement?

Et baneabonnement er et køb af en hvis mængde bowlingtimer, der er billigere end køb
af bowlingtimer i ”løs vægt”, eller det vi kalder åben bowling. Du finder prisforskellene på
www.lovvang.dk under emnet Åbningstider og priser

Hvor meget skal man købe?

Et baneabonnement skal indeholde minimum 1 banetime i en sæson, der strækker sig fra
medio august (uge 33) til medio maj (uger 20), hvilket normalt er en periode på 38-40
uger fraregnet helligdage. Man kan købe mange timer i et og samme baneabonnement.

Hvem kan købe et baneabonnement?

Det kan i princippet alle, hvilket vil sige en enkeltperson, en husstand, en naboforening,
en vennekreds, en ældreforening, et firmahold, en sportsklub og mange andre.

I Løvvang Bowling Center har vi 4 abonnementsmodeller

Model 1. Fast baneabonnement formiddag / tidlig eftermiddag

Tidsrammen er hverdage fra åbning til kl. 17.00. Du bowler på en fast ugedag og et fast
tidspunkt, f.eks. hver tirsdag kl. 11.00-12.00. En banetime i Model 1 koster for tiden 25
kroner mindre end en tilsvarende åben bowling time.

Model 2. Fast baneabonnement sen eftermiddag / aften

Tidsrammen er mandag-torsdag fra kl. 17.00 til luk. Modellen er i princippet identisk med
Model 1, men den har en anden pris. I Model 2 er besparelsen på 45 kr. pr. banetime.

Model 3. Flexabonnement

I et flexabonnement køber du 38 banetimer til timeprisen for Model 2. Du kan benytte dit
flexabonnement i alle åbningstimer, dog undtaget fredage og lørdage fra kl. 17.00.

Model 4. Klippekort

Alle abonnenter, individuelle så vel som medlemmer af en forening, kan i tillæg til et baneabonnement købe et individuelt klippekort med 8 banetimer, der kan benytte i alle åbningstimer, dog undtaget fredage og lørdage fra kl. 17.00.

Kontakt kontoret eller receptionen

Ønsker du at vide mere om Løvvang Bowling Centers abonnementsmodeller, så ring til
kontoret på 96 32 72 63 eller receptionen på 96 32 72 72. Du kan også sende dit
spørgsmål, ønske eller bestilling til Marian Olsen på mao@lovvang.dk.

