
Golfový benefitní program
Až 10 zvýhodněných herních fee na vybraných golfových hřištích můžete využít pouze za předpokladu, 
že si hru rezervujete a online uhradíte na webovém portálu nebo v aplikaci TeeTime. V sezóně květen–říjen vám 
poskytneme nepřenosnou 40% slevu na 10 vybraných hřišť a 15% slevu na ostatní hřiště z nabídky.

Registrace do programu

1. Registrujte se v mobilní aplikaci TeeTime nebo na 
portále www.teetime.cz.

2. Požádejte svého Premier bankéře o aktivaci Golfové-
ho benefitního programu a sdělte mu své členské číslo 
České golfové federace.

3. O aktivaci programu budete informováni e-mailem. 
4. Po obdržení e-mailu můžete benefit čerpat přímo 

ve webové nebo mobilní aplikaci TeeTime.

Manuál registrace a rezervace
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3. Provedení registrace 4. Klik na „Nová rezervace“

5. Volba hřiště 6. Upřesnění hry

9. Klik na „Dokončit“

7. Výběr času hry 8. Volba slev změní cenu

1. Klik na „Přihlásit se“ 2. Klik na „Vytvořit účet“



Máte technický problém?

Prosíme o ověření, že máte platnou registraci golfisty 
v systému TeeTime a obdrželi jste e-mailové potvrzení 
o aktivaci Golfového benefitního programu. Pokud vám 
jedna z těchto věcí chybí, vraťte se prosím k úvodnímu 
bodu Registrace do programu.

Pokud technické problémy s uplatněním slevy 
přetrvávají, obraťte se na teetime@teetime.cz nebo 
linku TeeTime +420 245 007 156.

Podmínky Golfového benefitního programu 
platné od 1. 5. 2023

I. Výklad pojmů

Klient je osoba s účtem Premier.

II. Podmínky poskytování Golfového benefitního 
programu

1. Klient se registruje do systému TeeTime a požádá 
o aktivaci Golfového benefitního programu svého 
Premier bankéře nebo linku Erste Premier.

2. Zvýhodněná herní fee v rámci Golfového benefitního 
programu jsou oprávněné osobě (klientovi) 
poskytována v sezóně květen–říjen na základě 
požadavku klienta v mobilní aplikaci nebo v portále 
TeeTime.
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3. Veškeré náklady spojené s nákupem herního fee po 
uplatnění slevy Erste Premier hradí v plné výši klient.

4. Klient může využít v průběhu sezóny květen–říjen
až 10 zvýhodněných herních fee na vybraných 
hřištích v uvedené hodnotě. Klient může zakoupit 
maximálně 1 vstup na den. Po vyčerpání 
zvýhodněných herních fee a mimo stanovenou sezónu 
Golfového benefitního programu může klient využívat 
mobilní nebo webovou aplikaci TeeTime 
i nadále pro čerpání standardního herního fee.

5. Slevu lze využít pouze při online rezervaci a platbě 
herního fee na webovém portálu nebo v aplikaci 
TeeTime. Není možné ji uplatnit na úhradu herního 
fee v rámci turnajů. 

6. Služba je nepřenosná, zvýhodněné ceny herního fee 
může tedy využít pouze klient Erste Premier osobně.

7. Klientovi je v případě technických obtíží k dispozici 
linka TeeTime: +420 245 007 156 nebo e-mail: 
teetime@teetime.cz.

8. V případě odchodu ze služby Erste Premier bude 
klient vyřazen z Golfového benefitního programu. 
Standardní herní fee v systému TeeTime budou moci 
vyřazené osoby čerpat i nadále.

9. Česká spořitelna, a.s., Erste Premier je oprávněna tyto 
podmínky změnit nebo benefitní program přerušit či 
ukončit. O případném přerušení, ukončení či změně 
bude Česká spořitelna, a.s., Erste Premier informovat 
na webu Erste Premier nejpozději v den účinnosti 
daného přerušení, ukončení nebo změny.

https://www.teetime.cz/
https://www.teetime.cz/
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Seznam hřišť a výše slev

Výše slevy Golfového benefitního programu pro klienty Erste Premier z pultové ceny herního fee:

Albatross 40 %
Alfrédov 15 %
Austerlitz 40 %
Barbora 15 %
Benátky 15 %
Beřovice 15 %
Bitozeves 15 %
Botanika 15 %
Brno Kaskáda 40 %
Čeladná 40 %
Černý Most – Black Bridge Resort 40 %
Čertovo Břemeno 15 %
Česká Lípa 15 %
Český Krumlov 15 %
Dobrouč, Golf Dobrouč  15 %
Golf Resort Lázně Bohdaneč 15 %
Grabštejn 15 %
Havlíčkův Brod 15 %
Hluboká 15 %
Hostivař 15 %
Hradec Králové 15 %
Hukvaldy 15 %
Jezera – Ostrožská Nová Ves 15 %
Komárno pod Hostýnem 15 %
Kořenec 15 %
Kravaře 15 %
Kunětická Hora 15 %
Kynžvart 15 %
Liberec 15 %

Líšnice 15 %
Loreta Golf Pyšely 40 %
Malevil 15 %
Mladá Boleslav 15 %
Mnich 40 %
Molitorov 15 %
Mstětice 15 %
Myštěves 15 %
Olomouc 15 %
Ostravice 15 %
Panorama Golf Resort – Kácov 40 %
Písek – Kestřany 15 %
Poděbrady 15 %
Prague City Golf – Vinoř 40 %
Prosečné 15 %
Ropice 15 %
Slapy 15 %
Stará Boleslav 15 %
Svobodné Hamry 15 %
Šilheřovice 15 %
Terasy Ústí nad Labem 15 %
Těšetice 15 %
Velké Karlovice – Horal 15 %
Yard Resort – Předboj 15 %
Ypsilon Golf Liberec 15 %
Zbraslav – Prague City Golf 40 %


