
Om Golfshopen.no 

 

Golfshopen.no er opptatt av service og kvalitet. For oss er det viktig at du som kunde får god 
hjelp til valg av riktig utstyr. Vårt dyktige golfteam av aktive 
spillere gir deg alltid gode råde for en bedre golfopplevelse på 
norske og utenlandske baner. Vår fagkunnskap er bygget opp 
gjennom 18 år i bransjen. 

Vår seriøse og dyktige drift er belønnet med hele fire 
Gasellepriser som vi er ydmyke og stolte over. Stort utvalg og 
store innkjøp skal komme kunden til gode. Vi holder åpent året 
rundt i våre butikker på Barkåker og Fornebu og er alltid først 
ute med nyheter fra ledende leverandører. I begge våre 
butikker finner du custom fitting studio med TrackMan og utstyr 
fra alle våre merker. 

Er det noe du savner, send oss mail på post@golfshopen.no 
eller ring gjerne kundeservice på telefon: 95 13 31 42. 

Custom Fitting 

Vi tilbyr Custom Fitting på alle de store merkene i begge våre butikker! 

Det er utrolige mye forskjellig golfutstyr på markedet og det er veldig lett å 
bli forvirret og usikker på hva som passer for akkurat deg. Hos Golfshopen 
får du hjelp til å velge det utstyret som passer best og du får det tilpasset 
din sving.  

Book Custom fitting nå: 
E-post: Post@Golfshopen.no 
Telefon: 95 13 31 42 

  

6 gode grunner til å handle hos golfshopen.no: 
 
Bredt utvalg 
Vi har fokus på merkevarer med god kvalitet, til god pris! Vi er en fullsortiments golfbutikk. Vi har 
et enormt utvalg på lager. Vi skal være markeds leder ved kjøp av golfutstyr i Norge! 

Pris 
Vårt mål er å tilby golfprodukter til markedets beste priser! Store innkjøp kommer deg som kunde 
til gode. Vi lagerfører over 10 000 produkter til enhver tid! 

Høy produktkunnskap 
Høy produktkunnskap gir våre kunder større trygghet, og gjør 
det enklere for oss å yte maksimal kundeservice. Vi tester ut 
produktene selv og deler gledelig våre erfaringer.  

Rask levering 
Alle våre varer befinner seg på vårt sentrallager, dette sørger 
for raskt levering til deg som kunde. Du kan også selv hente 
varene på vårt sentrallager i Tønsberg. 

Kun EKTE varer 
Hos oss finner du kun EKTE varer. Vi opplever dessverre at 

Vår butikk på Barkåker, Tønsberg. 

Vår butikk på Fornebu, Oslo. 

mailto:Post@Golfshopen.no


mange har kjøpte kopier og uorginale varer. Som kunde hos golfshopen.no finner du kun 
originale merkevarer.   

Full oversikt 
Hos golfshopen.no finner du din kjøpshistorikk, annen relevant informasjon, og du kan enkelt 
endre personopplysninger m.m. Alt på ett sted. Enklere blir det ikke. 
 

Velkommen til en god og lønnsom handel – Vi ønsker deg velkommen som kunde 

 


