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VÄLJ DIN BONUSPIKÈ

KAMPANJ GOLFBOLLAR + FOOTJOY

VALBARA PIKÈER
(Gäller enbart vid köp av Titleist bollar)

Värde 570kr ex. moms
(S-3XL)

(XS-XL)

Köp 15 dussin - få ett bonusdussin
Köp 20 dussin - få ett bonusdussin samt en piké

Köp 30 dussin - få tre bonusdussin samt två pikéer
Köp 40 dussin - få fyra bonusdussin samt tre pikéer
 Köp 50 dussin - få fem bonusdussin samt tre pikéer
Köp 60 dussin - få sex bonusdussin samt fyra pikéer
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TITLEIST PRO V1

Pro V1 ger en fantastisk längd och 
en hållbarhet som golfspelare 

räknar med  samt att bollen nu kan 
leverera bättre spinnkontroll och 

en jämnare bollflykt.

TITLEIST PRO V1X

Med ett väldigt lågt spinntal 
genererat från driver eller långa 

järn, levererar Pro V1x längre slag 
och en jämnare bollflykt 

tillsammans med den välkända
känslan och Drop-and-Stop i 

närspelet.

TITLEIST AVX

AVX är en premiumboll för 
golfaren som prioriterar längd, 

extremt mjuk känsla och en 
penetrerande, låg bollflykt.

TITLEIST TOUR SOFT

Titleist Tour Soft bollen är 
konstruerad för att leverera den 

mjukaste känslan i sin kategori av 
golfboll, hög hastighet för mer 

längd och utmärkta närspelsegen-
skaper

TITLEIST TOUR SPEED

Titleist Tour Speed är en 
tredelsboll med TPU-skal som ger 
maximalt med längd i det långa 

spelet och exakt kontroll i 
närspelet runt green.

CALLAWAY CHROME 
SOFT

En 3-dels boll med ett uretanskal 
vilket ger kontroll runt green. 

SoftFast kärna ger dig längd med 
drivern och låg spinn samtidigt 

som du får en otroligt
mjuk känsla och hög spinn med 

wedgarna för ökad kontroll.

CALLAWAY CHROME 
SOFT X

Detta är den perfekta bollen för 
dig som önskar en aningen lägre 
bollflykt med lite hårdare känsla 

runt greenerna.
 

SUPERSOFT

Callaway Supersoft är en mjukaste 
bollen på marknaden.

Här har Callaway arbetat fram mer 
kontroll över bollen, vilket ger 

bättre längd och mindre spin ifrån 
tee.

VALBARA BOLLAR

Vid best. av Callaway gäller enbart bonusdussin


