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Nexxchange!

Spoštovani.

Da bi vam omogočili lažjo rezervacijo termina na CUBO golf igrišču in pregled vaših

rezervacij, smo s partnerjem Nexxchange vspostavili online sistem za rezervacije. 

Vsi imetniki letne karte na CUBO golf igrišču ste prejeli sporočilo s povabilom, da

ponastavite svoje geslo in pričnete z uporabo sistema. 

V kolikor sporočila niste prejeli vas prosimo, da najprej preverite predal z vsiljeno

pošto (Junk) ali na recepciji preverite vaš email naslov na katerega smo vam

posredovali vabilo. Da boste lahko koristili ugodnosti vaše letne karte, ki že

vključuje igralnine vas prosimo, da ne vzpostavljate novega profila, ampak možnost

prijave preverite z recepcijo igrišča.

Vaši prijatelji, ki morda niso imetniki letne karte na našem igrišču bodo možnost

online rezervacije prejeli v tednu ali dveh.



POMEMBNO!

Sistem online rezervacij deluje na podlagi email naslova. Za uspešno uporabo

online sistema je pomembno:

- če ste imetnik letne karte, ne ustvarjajte novega profila. Povabilo bi morali že

prejeti na vaš email naslov, ki ga imamo v sistemu.

- Če ste kot imetnik letne karte ustvarili nov profil z email naslovm, ki ni enak email

naslovu s katerim razpolagamo, vas sistem ne bo prepoznal kot imetnika letne

karte.

- Igralci, ki nimajo letne karte lahko sistem uporabljajo tako, da najprej preverijo

svoj email naslov na recepciji in šele nato z enakim email naslovom ustvarijo svoj

profil na https://www.nexxchange.com. 



V kolikor ste imetnik letne karte na CUBO golf igrišču, smo vam sporočio za prijavo

v sistem že posredovali na vaš email naslov. Ko ste potrdili prijavo in ponastavili

geslo lahko pričnete z rezervacijo.

https://www.nexxchange.com

Poiščite CUBO golf igrišče

Prijavite s svojim email naslovom in geslom.

IMETNIKI LETNE KARTE 

https://www.nexxchange.com/


Vpišite svoj email naslov

in geslo



Zelena barva in število prikazujeta število prostih terminov.

Ikona skupine prikazuje imena igralcev, ki so rezervirali termin,

njihov HCP in domači klub.

S + izberete željeni termin. Cena se bo nastavila, ko nadaljujete

z rezervacijo.

1.

2.

3.



Ne pozabite potrditi strinjana s pogoji odpovedi in pogoji Covid.

REZERVACIJA.

POVZETEK REZERVACIJE

1.

2.



DODAJTE ŠE SOIGRALCE IN IZBERITE NAJEM AVTOMOBILČKA.

POMEMBNO: Za prijavo prijateljev, ki so prav tako imetniki letne

karte ali bi želeli uspešno uporabljati sistem, vnesite njihove email

naslove in jih prosite, da z recepcijo preverijo, da je njihov email v

sistemu igralcev.



SVOJI REZERVACIJI DODAJTE SOIGRALCE

Preden lahko svoji rezervaciji dodate soigralce jih morate povabiti v

svojo skupino. 

Ob rezervaciji dodajte email naslove prijateljev s katerimi običajno

igrate in jih povabite v skupino.

Vaši soigralci prejmejo povabilo in ga potrdijo. Ob naslednji

rezervaciji bodo vidni in jih boste lahko dodali v svojo rezervacijo

skupine (v rezervacijo flighta).

!! Soigralce prosite, da vedno uporabljajo zgolj en email naslov za

rezervacije, ki so ga pred tem preverili še z recepcijo!

Povabite prijatelje!

Za igralce, ki so potrdili 

vaše vabilo, lahko 

rezervirate termin skupaj z vami.



NASTAVITVE ZASEBNOSTI

Zaradi nastavitve zasebnosti, vaši osebni podatki uporabnikom niso

vidni. Če želite, da vas najdejo tudi vaši prijatelji, v nastavitvah

omogočite vidnost svojih podatkov ali si nastavite vzdevek.

V nastavitvah lahko preverite tudi seznam prijateljev, ki ste jih

povabili v skupne rezervacije.

Nastavitve zasebnosti.



IGRALCI KI NIMAJO LETNE KARTE, BI PA UPORABLJALI SISTEM

ONLINE REZERVACIJ

Uporaba online sistema za rezervacijo termina je na voljo vsem igralcev. Tudi

tistim, ki na CUBO golf igrišču nimajo letne karte.

Sistem online rezervacij deluje na podlagi email naslova. 

Igralci, ki nimajo letne karte lahko sistem uporabljajo tako, da najprej preverijo svoj

email naslov na recepciji in šele nato z enakim email naslovom ustvarijo svoj profil

na https://www.nexxchange.com. 



Veselimo se
vaših
rezervacij
E:

info@cubogolf.com

W:

www.golf-ljubljana.si

T:

041 903 555


