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AVTAL OM DELTAGANDE
 Ny försäljning

 Konvertering från RCI-veckor

 Tilläggsförvärv

Detta deltagandeavtal ingås mellan RCI Europe (Points) Limited (nr 04169485) med registrerat kontor på Kettering Parkway,
Kettering, Northants (refereras härefter till som ”nätverksadministratören” och medlemmen/medlemmarna som namnges nedan
Datum för avtalets slutförande:
Plats för avtalets slutförande:
Medlemsavgift (gäller inte om denna
betalas av anläggningen):
Semesteranläggningens
namn
A.	PERSONUPPGIFTER
OM MEDLEMMEN
Titel (nr.1)

Avtalsdatum:

Sälfjällsgården 780 67 Sälen, SWEDEN
Avtalsnr:

PRIMÄR
E-POSTADRESS

Datum

SEKUNDÄR
E-POSTADRESS

Fru  Fru/Frk  Frk 
....................................................
Annan

Hr

Semesteranläggningens: ID

SkiStar Vacation Club



Dr 

Fru  Fru/Frk  Frk 
....................................................
Annan

Titel (nr.2)

Hr

Sökanden namn (nr.1)

Sökanden namn (nr.2)

Födelsedatum (nr.1)

Födelsedatum (nr.2)



Dr 

Information önskas helst på
 Engelska  Spanska  Franska  Tyska  Italienska  Ungerska  Finska  Svenska
		
Adress

Postnummer

Land

Säljarens namn
Områdeskod

Hem-telefon
Tjänste-telefon
Mobilnummer

Se vårt sekretessmeddelande på www.rci.com, som omfattar information om dina enskilda rättigheter.
RCI Europe vill kontakta dig via e-post, sms, telefon eller post för att berätta för dig om produkter och tjänster från RCI. Kryssa i här om du
INTE vill få sådan information:
Vi kan även dela dina kontaktuppgifter med andra organisationer så att de kan skicka reklammeddelanden, under förutsättning att du indikerar medgivande
nedan:
 Ja, jag skulle vilja att RCI Europe delade mina uppgifter med andra RCI- eller Wyndham-företag, så att de kan skicka reklammeddelanden via e-post,
vanlig post, SMS och/eller telefon.
Ja,
  jag skulle vilja att RCI Europe delar mina uppgifter till utvald tredje part (till exempel flygbolag, biluthyrning, försäkringsbolag, etc.), så att de kan skicka
reklammeddelanden via e-post, vanlig post, SMS och/eller telefon.
Du kan avstå från reklammeddelanden när som helst genom att använda funktionen avsluta prenumerationen i våra e-postmeddelanden genom att skriva till:
RCI Europe Customer Services, Ground Floor, Western Unit, Blackrock Business Park, Bessboro Road, Blackrock, Cork, Irland T12 N972 eller
genom att mejla oss på customerservices@europe.rci.com . Observera att vi kan fortsätta att skicka RCI-medlemskapstransaktioner och tjänsterelaterade
e-postmeddelanden om du avanmäler dig från reklammeddelanden.

B. RCI-MEDLEMSKAP

Jag är för närvarande medlem i RCI Points

 Ja
 Ja

 Nej
 Nej

Jag tillfogar ytterligare ägarintressen
till mitt nuvarande medlemskap i RCI Points*

 Ja

 Nej

Jag är eller har varit medlem i RCI

_

RCI ID#
RCI Points ID#

x

xxxxx

* Referenser till tillägg 2 och 3 är inte relevanta och tillhandahålls inte om du markerar Ja
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C. UPPGIFTER OM SEMESTERBOSTAD
Komplettera enbart med uppgifter som rör Er äganderätt.
Semester
Anläggnings
Namn

Ägande
Kategori
(Flytande,
Fast, Annan)

Ägande
`Typ (Årlig,
Udda,
Jämn)

Lägenhets
Nummer

Intervall
Vecka #/
Säsong

Lägenhets Maximum/ Giltighets Antal Points
Typ H, S, Privat
Tid
1, 2, 3
Beläggning

fixed

annual

7 days

fixed

annual

7 days

fixed

annual

7 days

fixed

annual

7 days

fixed

annual

7 days

Första Nyttjande
År Bokning
(se nedan)

SUMMA

(huvudmedlem)

D. BOKNING FÖRSTA UTNYTTJANDEÅRET
Första utnyttjandeårets(Sekundär
startdatum
(dag/månad/år)
medlem)

Ni måste välja mellan bokning av vecka egen semesterbostad/semesteranläggning/semesteranläggningsgrupp eller RCI Pointsalternativ för varje deponerad vecka.
Om Ni vill välja bokning av vecka i egen semesterbostad under Ert första utnyttjandeår med avseende på eventuell deponerad semesterbostad, ber vi Er
ange detta val för varje vecka under det första utnyttjandeåret, bokningsspalten i avsnitt C här ovan .
Eventuella veckor som för närvarande är deponerade i RCI WeeksBytesprogram för de semesterbostäder som finns förtecknade i avsnitt C här ovan
kommer att konverteras till RCI Points för användning inom ramen för RCI Points nätverket, förutsatt att sådana veckor inte har använts för byte.
E. GILTIGHETSTID FÖR AVTALET OM DELTAGANDE
Detta avtal om deltagande träder i kraft på det första utnyttjandeårets startdatum, som finns förtecknat i avsnitt D här ovan, och har en inledande
giltighetstid på ett år. Under förutsättning att medlemsavgifter betalas skall det fortsätta att gälla därefter tills alla semesterbostadsrätter enligt förteckningen
i avsnitt C här ovan har upphört att gälla, för så vitt de ej har hävts tidigare med stöd av RCI Points nätverkets föreskrifter (kallade ”föreskrifterna”) eller
nätverksdokumentationen (enligt definitionen i föreskrifterna).

F. YTTERLIGARE ÄGARE (Ytterligare ägares namn måste finnas angivna på lagfart eller intyg.)
Högsta antalet extramedlemmar på varje RCI Points förutsatt att de bor på samma adress. medlemskap är fem (5) personer. De två (2) första medlemmarna
kommer att erhålla material och utskick från RCI Points. Alla de fem (5) extramedlemmarna kommer att servas på kontot. Extramedlemmarnas namn
finns förtecknade här nedan:
YTTERLIGARE ÄGARE

Namn med tryckbokstäver

Namnunderskrift

Namn med tryckbokstäver

Namnunderskrift

Namn med tryckbokstäver

Namnunderskrift

Namn med tryckbokstäver

Namnunderskrift

Namn med tryckbokstäver

Namnunderskrift

G. DEPONERINGSINFORMATION
Mot adekvat ersättning, som vi härmed intygar att vi har erhållit till överenskommet belopp, deponerar medlemmen automatiskt i och överlåter sitt
boende till nätverket för nyttjande av RCI Europe (Points) Limited och dess lagenliga efterträdare och mottagare för den tidsperiod som detta avtal
gäller och avser (i) alla rättigheter till nyttjande, boende och åtnjutande avseende det identifierade boendet enligt vad som beskrivs i del C ovan
(”boende”), (ii) alla rättigheter, privilegier och anspråk avseende boendet och (iii) alla rättigheter till åtkomst som krävs för boende, nyttjande och
åtnjutande av boendet. Medlemmen behåller äganderätten till boendet enligt de rättigheter som deponerats hos och överlåtits till nätverket för nyttjande
av RCI Europe (Points) Limited i enlighet med reglerna och nätverksdokumenten (som de definieras i reglerna).
Jag förstår att jag måste betala alla kostnader och avgifter avseende boendet samt den gällande medlemsavgiften under den tid då detta deltagaravtal
gäller. Detta deltagaravtal gäller enligt nätverksdokumenten och de villkor som är bifogade detta deltagaravtal. Jag har läst och godkänner dessa villkor.
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H. ALLMÄNT
De aktuella reglerna är bifogade som bilaga 4 till detta avtal och ingår som en del av avtalet. Genom att underteckna detta avtal intygar jag att jag
har läst och förbinder mig att följa reglerna, däribland de delar som handlar om ytterligare produkter och tjänster samt nätverksadministratörens
sekretessbestämmelser. Jag förstår att reglerna kan ändras från tid till annan. Jag intygar vidare att detta avtal är fristående och separat från alla andra
kontrakt, köpeavtal, ansökningar och överenskommelser som jag kan ha med annan part.
Detta avtal utgör hela avtalet mellan medlemmen/medlemmarna och nätverksadministratören.
Ditt medlemskap i RCI Points Network börjar inte gälla förrän betalning för ditt medlemskap har mottagits och din ansökan medlemskap har handlagts
och accepterats.
Du intygar att du har fått ta del av huvudinformationen (enligt vad som krävs i 2010 års föreskrifter om timeshare, semesterprodukter, återförsäljning och
byteskontrakt) innan du undertecknar detta avtal. Huvudinformationen redovisas som tillägg 2 som villkor i detta avtal.
Om ett villkor i detta avtal befinns vara olagligt, ogiltigt eller overkställbart enligt någon bestämmelse eller lagstiftning i någon jurisdiktion, ska detta villkor i
den omfattningen bedömas inte utgöra en del av detta avtal. Laglighet, giltighet och verkställbarhet för de återstående villkoren i detta avtal påverkas då
inte och förblir helt gällande med full kraft.
Tilläggen utgör en del av och ska vara införlivade i detta avtal
I.

RÄTT TILL UPPSÄGNING
DU HAR RÄTT ATT ANNULLERA DETTA AVTAL. SE DEL 2 I TILLÄGG 2 SAMT TILLÄGG 2 TILL DETTA AVTAL FÖR VIDARE DETALJER OM
DINA ANNULLERINGSRÄTTIGHETER. OM DU ÖNSKAR ANNULLERA DETTA UNDER UPPSÄGNINGSPERIODEN KAN DU (MEN MÅSTE INTE)
ANVÄNDA DET SEPARATA UPPSÄGNINGSFORMULÄRET SOM ÄR BIFOGAT SOM TILLÄGG 3 TILL DETTA AVTAL.

Detta är ett byteskontrakt. Underteckna det bara om du vill vara bunden till dess villkor.		
MEDLEM

EXTRAMEDLEM (i tillämpliga fall)

Namnunderskrift

Namnunderskrift

Datum

Datum

Undertecknat för och som representant för
RCI Europe (Points) Limited i Kettering, Storbritannien
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TILLÄGG 1
BESTÄMMELSER OCH VILLKOR FÖR MEDLEMSKAP I RCI POINTS NÄTVERKET
1. DEFINITIONER. Häri använda termer är definierade i föreskrifterna. Med “Ni” eller “medlemmen” avses den medlem som noterats på omstående
sida och som godtagits av Nätverksadministratören som medlem i Nätverket. Med “vi” eller “oss” avses RCI Europe (Points) Limited (kallat
“Nätverksadministratören”).
2. GOTTSKRIVNING OCH AVYTTRING AV RÄTTER .
(a) Enligt vad som beskrivs på den första sidan av detta deltagaravtal deponerar och överlåter du härmed, för den tid då detta avtal gäller, alla rättigheter
avseende boendet till nätverket så att nätverket och RCI Points-nätverkets medlemmar kan nyttja och åtnjuta det i enlighet med nätverksdokumenten. Du
ger ditt medgivande till att nätverksadministratören kan använda boendet för alla kommersiellt rimliga syften, däribland för att fullgöra andra medlemmars
bokningsförfrågningar, inspektionsbesök, kampanjer, uthyrning, försäljning, marknadsföring eller andra syften efter nätverksadministratörens eget
gottfinnande, inklusive användning i andra bytes- och boendeprogram. Du behåller äganderätten till boendet. Alla förpliktelser som är kopplade till
boendet, däribland förpliktelser att betala underhållsavgifter, pålagor, skatter, gemensamma utgifter, rekreationsavgifter, lån och andra avgifter som är
förknippade med boendet förblir ditt ansvar och tilldelas inte och delegeras inte till oss och vi eller medlemmarna i RCI Points-nätverket övertar dem inte;
du förblir ansvarig för att betala alla belopp avseende förvärvet och underhållet av boendet (kollektivt med alla avgifter och utgifter som det hänvisas till i
denna paragraf 2(a) (”Utgifter för boende”).
(b) Syftet med deponeringen och överlåtelsen är att så länge som detta avtal gäller ge nätverket rätten att använda, åtnjuta och bo i boendet. Du har den rätt
att själv använda boendet som beskrivs i nätverksdokumenten. Du får inte hindra nätverksadministratörens eller medlemmens rätt att använda, åtnjuta, bo
och på annat sätt använda sig av sina respektive rättigheter, privilegier och åtaganden avseende boendet; du får heller inte hindra nätverksadministratörens
eller medlemmarnas rättigheter avseende nyttjandet och åtnjutandet av de överlåtna rättigheterna. Dina rättigheter att nyttja, åtnjuta och bo i boendet
under den tid då avtalet gäller beskrivs i och gäller enligt nätverksdokumenten. Du intygar att de dokumenten kan ändras från tid till annan i enlighet med
villkoren.
(c) Om någon av de på framsidan av detta avtal om deltagande lämnade uppgifterna inte är korrekt, förbinder Ni Er att acceptera ett meddelande om
uppgiftsändring från Nätverksadministratören antingen via e-post eller införande på www.rci.com, som fullt bindande bevis för uppgifternas riktighet, och
ett sådant meddelande skall ha sådan rättsverkan att detta avtal ändras.
3. GILTIGHETSTID, TIDIGARE AVTAL OM DELTAGANDE. Detta avtals giltighetstid finns angiven i avsnitt E av avtal om deltagandet. Om Ni vid den
tidpunkt då Ni undertecknade avtal om deltagande var bunden av andra ännu giltiga avtal, skall detta avtals giltighetstid (och alla andra bestämmelser i
detta avta) reglera alla semesterbostäder, om annat ej framgår av de tidigare avtalen om deltagande.
4. ANSÖKAN OM MEDLEMSKAP.
(a) För att bli medlem måste du överlämna ett deltagaravtal och betala gällande avgifter eller också måste det göras å dina vägnar och tas emot av
nätverksadministratören. Nätverksadministratören förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande vägra att ingå ett deltagaravtal och avvisa gällande
avgifter som betalas in till nätverksadministratören (även då den har undertecknat ett deltagaravtal). Nätverksadministratören kan bland annat vara
skyldig att göra det enligt lag eller på uppmaning från en tillsynsmyndighet. Under vissa omständigheter kan nätverksadministratören även enligt lag vara
förhindrad att återbetala avgifter.
(b) Varje deltagaravtal måste ingås av den lagenliga ägaren av boendet. Nätverksadministratören kan kräva att företag, partnerskap, stiftelse eller annan enhet
som äger boendet, som inte är en enskild person, utser en person som ska utöva medlemsrättigheterna för en sådan enhet.
(c) Nätverksadministratören kan kräva separata medlemskap för flera ägare till intressen i en enskild semesterbostad eller begränsa möjligheterna för många
ägare att ianspråktaga medlemskapsrättigheterna.
5. MEDLEMSAVGIFTER, FÖRVALTNINGSAVGIFTER, AVSTÄNGNING, UTESLUTNING, ÖVERLÅTELSE.
(a) Ni förbinder Er att betala Er medlemsavgift och individuella förvaltningsavgifter vid fakturering. Om medlemsavgifter och individuella förvaltningsavgifter
inte har betalats senast trettio (30) dagar efter fakturadatum, debiteras ränta och dröjsmålsavgifter på grundval av procentsatser, vilka meddelas av
Nätverksadministratören från tid till annan.
(b) Ni inser att Er medlemsavgift kan variera från tid till annan, i enlighet med nätverksdokumentationen.
(c) Om du inte betalar medlemsavgiften, boendeavgifterna eller andra belopp som av annan anledning ska betalas kan nätverksadministratören (bland annat)
tillfälligt stoppa användningen av dina RCI Points till dess att full betalning erläggs. Avstängning från användning av RCI Points innebär inte att du eller
boendet inte längre är bundna av villkoren i detta avtal.
(d) Ni bemyndigar de anslutna semesteranläggningarna (enligt nedanstående definition) eller annan tillämplig juridisk person att till oss utlämna eventuella
uppgifter som vi infordrar i samband med Er betalning eller uteblivna betalning av semesterbostadskostnader.
(e) Ni inser att om Ni inte betalar Era semesterbostadskostnader, får Nätverksadministratören efter eget skön betala några eller alla av de oreglerade
semesterbostadskostnaderna. I så fall kommer de av Nätverksadministratören betalda semesterbostadskostnaderna att behandlas som Er icke-betalda
medlemsavgift.
(f) Ni är medveten om att Ert åsidosättande av Era skyldigheter enligt nätverksdokumentationen och detta avtal kan, enligt Nätverksadministratörens
uteslutande gottfinnande, leda till temporärt eller permanent upphävande av Ert medlemskap i Nätverket.
(g) Om du överlåter eller säljer boendet kan nätverksadministratören avsluta medlemskapet i enlighet med dessa villkor. Köpare av boendet som önskar
bli medlem av RCI Points-nätverket måste ansöka om medlemskap på det sätt som förskrivs och godkännas av nätverksadministratören (efter dennes
gottfinnande).
6. FÖRHÅLLANDE MELLAN OSS OCH ANSLUTEN SEMESTERANLÄGGNING.
(a) Era semesteranläggningar eller semesteranläggningsgrupper (här nedan kollektivt kallade “anslutna semesteranläggningar”) är en avtalspart som har
undertecknat avtalet med Nätverksadministratören. Föreliggande bestämmelser och villkor är åtskilda från och skiljer sig från Nätverksadministratörens
avtal med den anslutna semesteranläggningen.
(b) Nätverksadministratören och den anslutna semesteranläggningen, semesterbostädernas exploatör, marknadsförare eller säljare är från varandra åtskilda
och separata juridiska personer, och Nätverket och de produkter eller tjänster som säljs av den anslutna semesteranläggningen, däribland, men inte
enbart, semesterbostaden, är också åtskilda och sinsemellan fristående institutioner. Vidare gäller att föreliggande bestämmelser och villkor är åtskilda
från Ert avtal med den anslutna semesteranläggningen, semesterbostädernas exploatör, marknadsförare eller säljare.
(c) Om den anslutna semesteranläggningen inte fullgör sina åligganden enligt dess avtal med Nätverksadministratören eller om detta avtal upphör att gälla av
någon anledning, kan semesteranläggningen förlora sin status av ansluten semesteranläggning. Nätverksadministratören får, men behöver inte, fortsätta
att upprätthålla existerande medlemskap under återstoden av deras giltighetstid trots den anslutna semesteranläggningens förlust av sin status som
ansluten semesteranläggning. Nätverksadministratören får efter eget val också annullera ett existerande medlemskap eller ifrågavarande RCI Points efter
den anslutna semesteranläggningens förlust av sin status som ansluten semesteranläggning.
(d) Ert beslut att köpa semesterbostad bör främst baseras på de förmåner som står att vinna från innehavet, användningen och åtnjutandet av Er
semesterbostad på den anslutna semesteranläggningen, men inte på Nätverkets förutsedda vinster. Den anslutna semesteranläggningen, vid vilken Ni
köper Er semesterbostad, är enbart ansvarig för sin ekonomiska bärkraft och för kvaliteten av sina semesterbostäder, faciliteter, bekvämligheter, skötsel
och service.
(e) Nätverksadministratören ger inga löften och gör inga utfästelser (annat än det som sker specifikt och separat skriftligen av nätverksadministratören)
avseende någon ansluten anläggning, den anslutna anläggningens ägare eller förvaltare eller avseende den anslutna anläggningens förvaltning eller
ekonomiska ställning. RCI varken äger, kontrollerar eller förvaltar på något sätt några anslutna anläggningar. Medlemmarna måste själva göra förfrågningar
och ta reda på information rörande sådana frågor.
(f) Nätverksadministratören levererar bytestjänster och varken utvecklar, säljer eller marknadsför någon form av semestertidsägande.
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7. DEKLARATIONER.
(a) Genom att underteckna detta dokument utfäster och garanterar du för nätverksadministratören att: (1) Du har laglig rätt att använda och tilldela
användningen av boendet och alla andra anläggningsfaciliteter som du har tillgång till, (2) boendet har under avtalstiden inte och kommer inte att tilldelas,
erbjudas eller göras tillgängligt för tredje man utanför nätverket, (3) det fysiska boendet där du äger boende är säkert och av god och användbar standard
och (4) alla boendekostnader som uppstår under avtalstiden har betalats eller kommer att betalas före förfallodagen.
(b) Ni är medveten om att de alternativ som står till medlemmarnas förfogande för bokningar och förfaranden samt villkor som reglerar bokningarna finns
redovisade i de olika underlag som ingår i nätverksdokumentationen, av vilka Ni har erhållit kopior. Sådana förfaranden och villkor inkluderas häri i sin
helhet. Ni är vidare medveten om att Ert deltagande i Nätverket och Ert utnyttjande av enheter på anslutna semesteranläggningar och av RCI Points
Partner förmåner regleras av nätverksdokumentationen.
(c) Ni är medveten om att den nätverksdokumentation som reglerar Er användning, besittning och åtnjutande av semesterbostaden kan ändras från tid till
annan i enlighet med bestämmelserna i dem.
(d) Ni är medveten om att, i det fall Ni inte är bosatt i det land där Ni köpte den till Nätverket överlåtna semesterbostaden, kan nätverksdokumentationen,
som reglerar Er användning av Nätverket, skilja sig från de underlag som Ni mottog vid köptidpunkten. I sådana fall kommer den korrekta
nätverksdokumentationen, som gäller för Er, att tillställas Er av Nätverksadministratören. Den ersätter då eventuell annan nätverksdokumentation, som
tidigare tillställts Er.
(e) Ni är medveten om att Ni som medlem är automatiskt medlem i RCI, varigenom Ni kan deltaga i det externa Bytesprogrammet i enlighet med
nätverksdokumentationen. Ni är medveten om att Er tillgång till, användning, besittning och åtnjutande av semesterbostad i och genom det externa
Bytesprogrammet inte bara regleras av nätverksdokumentationen, utan också av bestämmelserna för medlemskap i RCI, tillgängliga på www.rci.com och
kan ändras från tid till annan i enlighet med bestämmelserna i dem.
(f) Ni är medveten om att den lägenhet, för vilken Ni erhåller en bekräftad bokning, kan skilja sig med avseende på storlek, utformning, inredning,
bekvämligheter och faciliteter från den lägenhet som är knuten till Er semesterbostad.
(g) RCI behandlar personuppgifter och svarar på förfrågningar som du kan ha rörande personuppgifter i enlighet med dess sekretesspolicy som finns på
www.rci.com.
8. BEGRÄNSNING AV ERSÄTTNINGSANSVAR.
Eftersom nätverksadministratören inte är ansvarig för och inte äger, förvaltar eller driver några anslutna anläggningar kan den inte ta något ansvar för
några handlingar eller försummelser från den anslutna anläggningens sida eller av någon som är anställd av eller företräder en ansluten anläggning.
Nätverkets skadeståndsansvar, inklusive nätverksadministratörens skadeståndsansvar, gentemot en medlem eller gäst avseende deras användning
av eller oförmåga att använda nätverk är begränsat till de faktiska avgifterna som betalas till nätverksadministratören för användningen som orsakade
skadeståndet. Under inga omständigheter är nätverksadministratören ansvarig för att betala skadestånd för särskild skada, skadestånd för följdskada
eller skadestånd i avskräckande syfte. För program och tjänster som inte är kopplade till nätverket, däribland RCI Points Partners utbud, som erbjuds
av nätverksadministratören eller av tredje man efter godkännande av nätverksadministratören gäller särskilda villkor och de kan ändras eller tas
bort utan föregående meddelande till dig. Nätverksadministratören tar inget ansvar för åtgärder och försummelser av tredje man som tillhandahåller
program eller tjänster direkt till dig. Nätverksadministratören utesluter inte och begränsar inte ansvaret för dödsfall eller personskada som orsakats
av oaktsamhet av nätverksadministratören eller nätverksadministratörens anställda då de agerar i sin roll som anställda eller kriminella handlingar från
nätverksadministratörens egen sida.
9. VAL AV LAG OCH FORUM.
Detta avtal regleras och tolkas enligt engelsk rätt, oberoende av medlemmens medborgarskap. Vid översättning till annat språk än engelska skall den
engelskspråkiga texten ha företräde. Nätverksadministratören och medlemmen är ense om att engelska domstolar skall ha behörighet att slita eventuella
rättstvister som uppkommer i samband med detta avtal.
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TILLÄGG 2
STANDARDINFORMATIONSFORMULÄR FÖR BYTESAVTAL
i enlighet med tillägg 4 till 2010 års föreskrifter om timeshare, semesterprodukter, återförsäljning och bytesavtal

Del 1
Identitet, bostadsort och juridisk status för den/de försäljare som kommer att vara part i avtalet:
Parten i deltagandeavtalet (”avtalet”) kommer att vara RCI EUROPE, (”RCI”) ett bolag med obegränsat ansvar med registrerat kontor på Kettering Parkway,
Kettering, Northants NN15 6EY.
Kort beskrivning av produkten:
Bytesprogrammet RCI Points Network (”nätverket”) är ett medlemsprogram som förpliktigar en medlem att överlåta sina boenderättigheter
(”användningsrättigheter”) till logi på en anläggning som deltar i nätverket (”logi” och ”ansluten anläggning”) till nätverket i utbyte mot poängrättigheter i nätverket
(”RCI-poäng”). Medlemmen kan då, förutsatt att en medlemsavgift och tillämplig reservationsavgift betalats, använda dessa RCI-poäng för att reservera logi
på samma eller annan ansluten anläggning. Om en medlem vill reservera sin ”hemvecka” (d.v.s. de användningsrättigheter som han/hon ursprungligen köpte),
måste denna bokas från 13 upp till 12 månader före startdatumet för användningsrätten. När detta görs dras den medlemmens RCI-poäng för denna vecka
av från hans/hennes konto. Om hemveckan inte reserveras inom denna tidsram, är RCI-poängen tillgängliga för medlemmen för att reservera alternativt logi i
nätverket enligt mer detaljerad förklaring nedan och i de villkor och bestämmelser för medlemskap som bifogas som tillägg 1 till avtalet, så som de kan komma
att ändras av nätverksadministratören från gång till gång (”medlemsvillkor”), samt i de regler för RCI Points Network (”nätverksreglerna”) som bifogas i tillägg
4 till avtalet, så som de kan ändras av nätverksadministratören från gång till gång.
Beroende på tillgänglighet kan en medlem tillåtas att byta sina RCI-poäng mot resa, nöje eller andra produkter som görs tillgängliga av nätverksadministratören
från gång till gång som representation för vissa partners från tredje part, underställt partnerns egna villkor och bestämmelser.
Exakt karaktär och innehåll i rättigheterna:
Medlemmen köper rätten att bli medlem i nätverket, och överlåter i enlighet härmed sina användningsrättigheter till nätverket i utbyte mot RCI-poäng och
har sedan rätt (underställt nätverksreglerna och medlemsvillkoren) att använda sina RCI-poäng för att reservera samma eller alternativt logi på en ansluten
anläggning.
Beroende på tillgänglighet kan en medlem tillåtas att byta sina RCI-poäng mot resa, nöje eller andra produkter som görs tillgängliga av nätverksadministratören
från gång till gång som representation för vissa partners från tredje part, underställt partnerns egna villkor och bestämmelser.
Det krävs att medlemmen överlåter till nätverksadministratören alla rättigheter till sina egna användarrättigheter (däribland användning av relevant logi) när
detta väl har överlåtits till nätverket. Medlemmens konto krediteras sedan med det antal RCI-poäng som har tilldelats av nätverksadministratören och som
motsvarar medlemmens användningsrättigheter. När en medlem har tilldelats RCI-poäng vad gäller de överlåtna användningsrättigheterna, får sådan medlem
tilldelat sig motsvarande antal RCI-poäng varje medlemsår (”användningsår”) för dessa användningsrättigheter.
För att en medlem ska kunna använda RCI-poäng för att reservera samma eller alternativt logi på en ansluten anläggning, måste medlemmen ha ingått ett
avtal med nätverksadministratören och hans/hennes medlemskap måste handläggas och accepteras av nätverksadministratören. De användningsrättigheter
som ägs av medlemmen och som ska överlåtas i nätverket måste vara till en ansluten anläggning som överensstämmer bra med nätverket, och den tillämpliga
medlemsavgiften och alla underhållsavgifter och andra avgifter måste vara betalda till dags dato.
Medlemskap i nätverket är personligt för den berörda medlemmen och kan inte överlåtas eller säljas.
Information om avbeställning av en bekräftad reservation (av RCI eller medlemmen) redovisas i detalj i nätverksreglerna.
Medlemmar har också tillgång till utbudet i RCI Weeks bytesprogram (”programmet för externa byten”). En medlem kan göra en reservation av tillgängligt
externt bytesutbud vid inlösning av det antal RCI-poäng som beskrivs på www.rci.com. Poäng dras av vid det tillfälle då relevant reservation görs. Om en
medlem avbeställer ett externt byte, klausul nr. 13 i villkoren för avbokning i nätverksreglerna gäller. Standardvillkoren och bestämmelserna i programmet för
externa byten gäller vid sidan av nätverksreglerna vid ett externt byte.
Nätverksadministratören kan omvärdera RCI-poäng och/eller de förmåner som finns inom nätverket från gång till gång, och/eller kan ändra den basis för RCIpoängsvärderingar som tillämpas på schemat.
Exakt period då den rättighet som är underställd avtalet kan utövas, och vid behov dess varaktighet:
Avtalet ingås vanligen för en inledande giltighetsperiod på ett år (om inget annat anges i avtalet), som börjar på startdatumet för det inledande användningsåret.
Rätten att använda RCI-poäng för att reservera samma eller alternativt logi på en ansluten anläggning kan utövas genom hela den aktiva medlemsperioden,
enligt nätverksreglerna. Medlemsavgifter ska betalas av medlemmar på en årlig basis eller enligt annan överenskommelse.
Om en medlem som äger en fast vecka vill reservera sina egna användningsrättigheter eller ”hemvecka” (d.v.s. den vecka som hon/hon ursprungligen
köpte), måste detta göras från 13 månader upp till 12 månader före startdatumet för användningsrätten. Om hemveckan är reserverad dras det antal RCIpoäng som gäller hemveckan av från medlemmens konto. Om hemveckan inte reserveras inom denna tidsram, kan medlemmen använda sina RCI-poäng,
underställt nätverksreglerna och betalning av en reservationsavgift, för att reservera ett annat logi inom nätverket. Om en medlem vill reservera en annan
vecka på den anläggning där han/hon köpte sina användningsrättigheter (”hemanläggningen”), måste han/hon göra det från 12 månader upp till 11 månader
före startdatumet för användningsrättigheterna, och en vecka på hemanläggningens grupp av anläggningar (där det är tillämpligt) från 11 upp till 10 månader
före startdatumet för användningsrättigheterna. Alla andra veckor (d.v.s. på någon annan anläggning än hemanläggningen eller hemanläggningens grupp av
anläggningar) kan reserveras från 10 månader upp till 2 dagar före startdatumet för den veckan, beroende på tillgänglighet. Alla reservationer är underställda
transaktionsavgifter.
Förutom under de prioriterade reservationsperioder som refereras till ovan vad gäller hemveckan och hemanläggningen, kan medlemmar ha rätt att reservera
logi för mer eller mindre än en hel vecka.
Den inledande tilldelningen av RCI-poäng till en medlem upprättas när en person blir medlem i nätverket och deponerar användningsrättigheter i nätverket,
och medlemmen ska tilldelas samma antal RCI-poäng i förhållande till just dessa användningsrättigheter på en årlig basis. Om en tilldelning av RCI-poäng inte
används på ett användningsår, sparas de automatiskt endast för ett ytterligare användningsår och läggs till nästa års tilldelning av RCI-poäng, och en avgift
kan läggas på. Om de inte används under det följande året upphör de automatiskt. Medlemmar kan förlänga livslängden för sina RCI-poäng med ytterligare
ett användningsår, förutsatt att denna tjänst är tillgänglig och en avgift har betalats enligt nedan.
En medlem kan låna RCI-poäng från det närmast följande användningsåret så länge det användningsåret är inom giltighetsperioden för medlemsavtalet.
Datum då kunden kan börja utöva sin kontraktsenliga rätt:
Medlemskapet börjar på den dag i månaden då a) nätverksadministratören har mottagit, behandlat och godkänt avtalet, undertecknat av både kunden och
nätverksadministratören, och b) nätverksadministratören har mottagit gällande individuell medlemsavgift.
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Pris att betalas av kunden för bytesmedlemsavgiften. Beskrivning av extra obligatoriska kostnader som åläggs enligt avtalet: typ av kostnader
och angivelse av belopp (t.ex. förnyelseavgifter, andra återkommande avgifter, särskilda åligganden, lokala skatter):

Avgifter
Avgift medlemskap förnyelse

1,150 SEK

Avgift medlemskap förnyelse - autogiro
Reservatiossavgift - från

Ej tillämpbart
320 SEK

Reservationsavgift - till

2,790 SEK

Avgift för gästcertifikat

470 SEK

Sparavgift

395 SEK

Överföringsavgift

635 SEK

Förlängningsavgift - från

290 SEK

Förlängningsavgift - till

565 SEK

Individuella medlemsavgifter
När medlemskap i nätverket kontrakteras samtidigt som köp av en timeshare från en timeshareförsäljare, är det vanligtvis timeshareförsäljaren som betalar till
nätverksadministratören den inledande individuella medlemsavgiften för deltagande i nätverket.
När medlemskap i nätverket kontrakteras utanför omfattningen av ett timeshareköp från en timeshareförsäljare, finns de uppdaterade medlemsavgifterna (att
betalas av kunder till RCI) tillgängliga på www.rci.com. Den gällande avgiften redovisas i avtalet och medlemmen kan välja att gå vidare på denna basis eller inte.
Fram tills medlemskap i nätverket sägs upp av medlemmen eller på annat sätt, ska medlemsavgifter betalas på en årlig basis. Avgifterna gås igenom av RCI
från gång till gång och kan ändras.
För den händelse att medlemsavgifter inte betalas inom 30 dagar från fakturering, kan ränta och förseningsavgifter tas ut av RCI enligt de taxor som publiceras
av RCI från gång till gång.
Reservationsavgift
En reservationsavgift ska betalas när man reserverar logi och i förekommande fall partnerprodukter. Aktuella reservationsavgifter kan ses på www.rci.com.
Om en medlem avbeställer en reservation betalas inte reservationsavgiften tillbaka, och medlemmen förlorar en procentandel av RCI-poängen beroende på
hur många dagar före incheckningsdatumet avbeställningen görs. Detaljer om avbeställningspolicyn redovisas i nätverksreglerna.
Hyresavgift
Hyrestaxan för RCI-poäng ska fastställas av RCI och kan ändras från gång till gång.
Sparavgift
Om en medlem inte har använt någon av de RCI-poäng som han/hon fått tilldelade under det aktuella användningsåret, kommer dessa RCI-poäng i enlighet
med nätverksreglerna att sparas automatiskt till påföljande användningsår i syfte att göra en reservation under detta följande användningsår, och en avgift
läggs på automatiskt. Avgiften för att spara RCI-poäng ska fastställas av RCI och kan ändras från gång till gång. Om en medlem har använt några men
inte alla av de RCI-poäng som tilldelats honom/henne under det aktuella användningsåret, sparas de oanvända RCI-poängen automatiskt till det påföljande
användningsåret i syfte att göra en reservation under detta påföljande användningsår. Ingen avgift läggs på i detta fall.
Förlängningsavgift
Medlemmar som vill begära en förlängning av poäng för att utöka livslängden för sina RCI-poäng i enlighet med medlemsvillkoren debiteras en avgift.
Avgift för gästcertifikat
En reservationsbekräftelse kan ges av en medlem till en annan person med hjälp av ett gästcertifikat, när relevant avgift har betalats.
Överföringsavgift
En medlem kan överföra sina RCI-poäng till en annan medlem för att användas under den medlemmens användningsår.
En sammanfattning av de huvudtjänster som är tillgängliga för kunden:
Nätverksadministratören hanterar och administrerar nätverket och ger en central reservationstjänst till medlemmar. Medlemmar som deltar i nätverket
måste överlåta sina användningsrättigheter till nätverket och tilldelas motsvarande RCI-poäng. Medlemmen kan sedan välja att reservera sina egna
användningsrättigheter eller ”hemvecka”. I så fall måste detta göras från 13 månader upp till 12 månader före startdatumet för användningsrättigheterna.
Om hemveckan är reserverad dras de av medlemmens RCI-poäng som gäller hemveckan av från hans/hennes konto. Om hemveckan inte reserveras inom
denna tidsram, kan medlemmen använda sina RCI-poäng, underställt nätverksreglerna och betalning av en reservationsavgift, för att reservera logi på anslutna
anläggningar, enligt mer detaljerad förklaring ovan.
Beroende på tillgänglighet kan en medlem tillåtas att använda sina RCI-poäng till resa, nöje eller andra produkter som görs tillgängliga av nätverksadministratören
från gång till gång som representation för vissa partners från tredje part, underställt partnerns villkor och bestämmelser.
Medlemmar kan också tillåta en vän eller släkting att få tillgång till logi inom nätverket genom att köpa ett gästcertifikat från nätverksadministratören.
Nätverksadministratören kan efter eget omdöme tillåta en medlem att låna RCI-poäng från det närmast följande användningsåret så länge det användningsåret
är inom giltighetsperioden för medlemsavtalet.
Om en medlem inte har använt någon av de RCI-poäng som han/hon fått tilldelade under det aktuella användningsåret, kommer dessa RCI-poäng i enlighet
med nätverksreglerna att sparas automatiskt till påföljande användningsår i syfte att göra en reservation under detta följande användningsår, och en avgift
läggs på automatiskt. Om endast en liten andel RCI-poäng för något användningsår är oanvänd, tas ingen avgift ut för att spara dessa oanvända poäng.
Nätverksadministratören kan, efter sitt omdöme, tillåta medlemmar att förlänga livslängden för sina RCI-poäng med ett år när en avgift har betalats.
Nätverksadministratören kan efter sitt omdöme erbjuda medlemmar möjligheten att hyra RCI-poäng för användning under ett visst användningsår. Hyrda
RCI-poäng får bara användas under det aktuella användningsåret.
Ytterligare detaljer om regler och begränsningar som gäller lån, sparande och överföring av RCI-poäng redovisas i nätverksreglerna.
Ingår de i kostnaderna som anges ovan?
Individuella avgifter redovisas ovan. Som redovisas ovan, ska en reservationsavgift betalas av medlemmar för varje begärd reservation. Extra tjänster som att
spara, hyra, förlänga eller överföra RCI-poäng medför separata avgifter, enligt ovan. Anslutna anläggningar kan debitera medlemmar för användning av vissa
tjänster eller inrättningar. Dessa varierar beroende på den anslutna anläggning som valts. Medlemmar kan i detta avseende vilja göra sina egna efterforskningar
om den berörda anslutna anläggningen.
Överföringen av användningsrättigheter till nätverket och tillgängligheten på RCI-poäng befriar inte en medlem från sin skyldighet att betala underhållsavgifter,
taxeringar, skatter eller andra liknande avgifter som gäller användningsrättigheterna. Sådana underhållsavgifter bestäms av tillämplig hemanläggning eller
grupp av hemanläggningar och ska betalas direkt av medlemmen till relevant anläggning. Nätverksprivilegier kan dras in om en medlem inte betalar eventuella
avgifter som han/hon är skyldig.
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Om inte, ange vad som ingår och vad som måste betalas för (typ av kostnader och angivelse av belopp, t.ex. en uppskattning av priset som
ska betalas för individuella bytestransaktioner, däribland eventuella extra avgifter):
Detaljer om de kostnader och avgifter som ska betalas av medlemmar redovisas ovan.
Vissa inrättningar och tjänster på anslutna anläggningar görs tillgängliga på en ”betala för användning”-basis. Vissa jurisdiktioner har ålagt en skatt på den
boende i logiet på anläggningen eller ålägger särskilda kostnader eller användaravgifter. Anslutna anläggningar kan debitera medlemmar för användning av
vissa tjänster eller inrättningar. RCI strävar efter att informera medlemmen om att sådana avgifter finns innan en reservationsförfrågan bekräftas. Se avsnitt 3
(Information om kostnader) för vidare information.
Har försäljaren undertecknat någon uppförandekod, och var finns den i så fall?
Nätverksadministratören följer Resort Development Organisations etiska kod. Den etiska koden är inlagd på avdelningen Medlemmar på www.rdo.org
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Del 2
Allmän information:
Kunden har rätt att dra sig ur detta avtalutan anledning inom 14 dagar från avtalets slutförande eller mottagande av avtalet, om det äger rum senare. I fall då
bytesavtalet erbjuds tillsammans med eller samtidigt som timeshareavtalet, ska bara en enda tillbakadragandeperiod gälla för båda avtalen.
Under denna tillbakadragandeperiod är alla förskottsbetalningar från kunden förbjudna. Förbudet gäller alla överväganden, däribland betalning, tillhandahållande
av garantier, reservation av pengar på konton, uttryckligt godkännande av skuld etc. Det innefattar inte bara betalning till försäljaren utan också till tredje part.
Kunden ska inte åläggas några andra kostnader eller skyldigheter än de som anges i avtalet.
I enlighet med internationell privaträtt kan avtalet styras av annan lag än lagen i den medlemsstat där kunden är bosatt eller vistas ständigt, och eventuella
tvister kan refereras till andra domstolar än de i den medlemsstat där kunden är bosatt eller vistas ständigt.

Kundens underskrift:________________________________________
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Del 3
1. INFORMATION OM FÖRVÄRVADE RÄTTIGHETER
Se del 1 ovan, ”Exakt karaktär och innehåll i rättigheterna”.
Nätverket är ett semesternätverk med många resmål och boenden på många olika anslutna anläggningar. Storleken på nätverket växer ju fler medlemmar går
med och ju mer boende som läggs till av befintliga och nya anslutna anläggningar.
Från oktober 2015 har nätverket (antingen separat eller tillsammans med företag i samma koncern eller tillhörande bytesprogram) tillgång till cirka 4 500
anläggningar i mer än 100 länder och servar (antingen separat eller tillsammans med företag i samma koncern eller tillhörande bytesprogram) cirka 3,8 miljoner
medlemmar.
Nätverksadministratören tilldelar allt boende i nätverket ett RCI Points-värde. Värdet som tilldelas boendet baseras på faktorer som nätverksadministratören
fastställer, t.ex. tillgång och efterfrågan på boende på den anslutna anläggningen, boendetyp, säsong, poäng i RCI:s utvärderingar och historisk beläggningsprocent
samt faciliteter på den anslutna anläggningen. Nätverksadministratören kan från tid till annan omvärdera boendet och det kan leda till att det tilldelade RCI
Pointsvärdet antingen höjs eller sänks för aktuellt boende.
Alla begärda bokningar gäller i mån av tillgång. Framför allt är nätverksadministratörens möjlighet att bekräfta en bokning beroende av tillgången på
nyttjanderättigheter som medlemmar har deponerat. Det är därför tillrådigt att göra en bokningsbegäran så tidigt som möjligt. Läs mer i del 1 (”Exakt period då
den rättighet som är underställd avtalet kan utövas, och vid behov dess varaktighet”) ovan om när olika typer av bokningar måste göras. Boende är inte alltid
tillgängligt via nätverket under högsäsong och medlemmarna måste ha det antal RCI Points som krävs för att kunna boka önskat boende eller andra tjänster
och produkter som kan vara tillgängliga från externa parter. Det kan finnas dagar då vissa produkter och tjänster som levereras av externa parter inte gäller. Som
exempel visas nedan det genomsnittliga antal points som krävs för att boka visst boende varje vecka under året. Dessa pointsvärden anges för att ge en allmän
indikation om vilka bokningar som finns tillgängliga och det ska inte tolkas som en utfästelse eller garanti för en framtida bokning och nätverksadministratören
förbehåller sig rätten att ändra pointsvärden utan meddelande.
Nedanstående pointsvärden är avsedda som exempel för att ge en allmän uppfattning om vilka pointsvärden som krävs i olika regioner.
Uppgifterna är inte och ska inte tolkas som en utfästelse eller garanti för att uppfylla en framtida Points-bytesförfrågan.
Region

Enhetsstorlek

Vecka

Poäng

Spanien, Kanarieöarna

1 säng, 1 badrum, 04/02, fullt kök

1–5

28 000

6–7

32 500

8–9

28 000

10–16

32 500

17–26

23 500

27–28

44 500

29–34

46 500

35

42 000

36

37 500

37–38

32 500

39–40

28 000

41–42

32 500

43–49

28 000

50

19 000

51–52

46 500

Region

Enhetsstorlek

Vecka

Poäng

Portugal, Algarve

Studio 04/02, delvis kök

1–5

11 000

6–7

14 500

8–9

11 000

10–11

14 500

12–19

18 000

20–21

21 500

22–24

25 000

25–26

28 500

27–28

34 000

29–34

36 000

35

32 500

36

28 500

37–38

25 000

39–40

21 500

41–42

25 000

43–45

14 500

46–50

11 000

51–52

21 500
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Region

Enhetsstorlek

Vecka

Poäng

England, södra

2 sängar, 1 badrum, 06/06, fullt kök

1–5

25 000

6–9

33 500

10–16

42 000

17–19

50 500

20

59 000

21

67 500

22–24

59 000

25–26

67 500

27–28

80 000

29–34

84 000

35

76 000

36

67 500

37–38

59 000

39–40

50 500

41–42

59 000

43–45

42 000

46–47

33 500

48–50

25 000

51–52

76 000

2. INFORMATION OM EGENDOMARNA
De egendomar som deltar i nätverket visas och beskrivs på www.rci.com.
Vidare information kan erhållas från Membership Services, RCI Europe, Kettering Parkway, Kettering, Northants NN15 6EY, Storbritannien,
E-post scandinavia@europe.rci.com Telefon 08 58 77 03 98.
3. INFORMATION OM KOSTNADERNA
Detaljer om gällande reservationsavgifter redovisas ovan.
Nätverksadministratören strävar efter att tillhandahålla detaljer innan en reservation arrangeras, och att när det gäller alla föreslagna reservationer även
informera om extra obligatoriska avgifter som medlemmen är ansvarig för i fråga om reservationen och som kan åläggas av den anslutna anläggning där
medlemmen reserverar logi.
Nätverksadministratören är beroende av timeshareförsäljare på de anslutna anläggningarna för uppdaterad information om eventuella avgifter som ska
åläggas av anläggningen, och kan inte hållas ansvarigt för medlemmarna för någon felaktig eller missledande information som tillhandahålls av någon ansluten
anläggning.
4. INFORMATION OM UPPSÄGNING AV AVTALET
Under tillbakadragandeperioden (som beskrivs i detalj i del 2 i detta dokument) kan medlemmen dra sig ur avtalet av valfri anledning, utan straffåtgärd. Om
avtalet samtidigt har erbjudits till medlemmen som timesharekontrakt (under vilket medlemmen erhållit sina användningsrättigheter), gör tillbakadragande
av medlemmen från sådant timesharekontrakt under tillbakadragandeperioden att byteskontraktet automatiskt sägs upp, åter igen utan straffåtgärd. Om
byteskontraktet sägs upp under tillbakadragandeperioden, sägs eventuellt relaterat kreditavtal upp automatiskt utan kostnad för medlemmen.
En medlem får inte dra sig ur nätverket förrän efter att medlemmens alla utestående avtal har löpt ut eller användningsrättigheter som överlåtits till nätverket
giltigt har avståtts. Avstående av användningsrättigheter kräver skriftligt meddelande minst tolv månader i förväg från medlemmen till nätverksadministratören,
och användningsrättigheter får inte avstås till medlemmar när medlemmen har någon utestående reservation eller när medlemmens användningsrättigheter
har tilldelats till någon tredje part, eller när det finns utestående avgifter som inte betalats.
Medlemmar förväntas följa alla regler och föreskrifter på de anläggningar där de har fått en reservationsbekräftelse utfärdad, precis som med nätverksreglerna.
Brott mot sådana regler eller mot nätverksreglerna kan leda till att boenderättigheter på den anläggning där den individuelle medlemmen har fått en
bekräftelse går förlorade, eller till att det individuella medlemskapet sägs upp utan ytterligare skyldigheter av nätverksadministratören. Medlemskap i
nätverksadministratören får endast användas i personliga och icke-kommersiella syften. All annan användning av medlemskapets förmåner kan leda till att en
individuell medlems förmåner dras in eller sägs upp.
Om den anslutna anläggningen inte fullgör sina kontraktsmässiga skyldigheter mot nätverksadministratören, eller om avtalet om ansluten anläggning av någon
anledning upphör, kan anläggningen förlora sin status som ansluten anläggning och nätverksadministratören kan säga upp rättigheterna för medlemmar som
har användningsrättigheter på den anläggningen.
5. EXTRA INFORMATION
Angivelse av det/de språk som är tillgängliga för kommunikation med försäljaren i fråga om avtalet, t.ex. i samband med hantering av frågor
och klagomål.
Kontaktcenter: Medlemmar kan betjänas på engelska, spanska, franska, italienska, finska, tyska, portugisiska, ungerska, rumänska, polska och tjeckiska.
www.rci.com är tillgängligt på engelska, franska, tyska, spanska, italienska, finska, ryska, ungerska och nederländska vad gäller RCI Pointsnätverksbytesprogrammet.
I förekommande fall möjlighet att lösa tvister genom förlikning.
Nätverksadministratören är filial till RCI Europe, som har fullt medlemskap i Resort Development Organization (RDO), och är som sådan underställd dess etiska
kod. Koden åtföljs av en plan för alternativ tvistlösning (ADR) som ger kunder möjlighet att få en kostnadseffektiv alternativ form av gottgörelse.
Nätverksadministratörens kundtjänstavdelning fortsätter att lösa klagomål, men i de sällsynta fall då fallet inte går att lösa, kan klagomål hänvisas till RDO och
vid behov föras in i ADR-rutinen.
RDO kan kontaktas på adressen RDO, Head Office, 4th Floor, 45 Monmouth Street, London WC2H 9DG, England telefon +44(0) 1624 653153
E-post: info@rdo.org Webbplats: (eller gå in på www.rdo.org)
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TILLÄGG 3
Separat ångerblankett i standardutförande för åberopande av ångerrätten gällande byteskontraktet

Ångerrätt
Konsumenten har rätt att ångra det här avtalet inom 14 dagar utan att behöva uppge något skäl.
Ångerrätten inleds den…………….(fylls i av leverantören innan blanketten lämnas till konsumenten).
Om konsumenten inte erhållit det den här blanketten inträder ångerperioden först när konsumenten erhållit blanketten men upphör under alla omständigheter
efter ett år och 14 dagar.
Om konsumenten inte erhållit all obligatorisk information inträder ångerperioden först när konsumenten erhållit informationen men upphör under alla
omständigheter efter tre månader och 14 dagar.
För att åberopa ångerrätten ska konsumenten kontakta leverantören på det namn och adress som anges nedan via ett varaktigt medium (t.ex. skriftligen via
post, e-post). Konsumenten kan använda det här formuläret men det är inte obligatoriskt.
När konsumenten åberopar ångerrätten ska konsumenten inte hållas ansvarig för några kostnader.
Utöver ångerrätten kan nationella avtalsregler tillhandahålla fler konsumenträttigheter, t.ex. rätten att avsluta avtalet i händelse av utelämnad infomation.
Förbud mot förskottsbetalning
Det är förbjudet att ta in förskottsbetalningar från kunden under ångerperioden. Förbudet gäller alla hänseenden, inklusive betalningar, garantier, reserverat
belopp på konto, utförliga aviseringar etc.
Det innefattar inte bara betalning till leverantören utan även till tredje part

Åberopande av ångerrätt gällande byteskontraktet
- Till (Leverantörens namn och adress): RCI Europe, (Points) Limited, Kettering Parkway, Kettering, Northants NN15 6EY, U.K
- Jag/vi (**) meddelar härmed att jag/vi (**) åberopar avtalets ångerrätt,
Anläggningsnamn:__________________________________
- Datum för avtalets upphörande (*):

Entreprenörens namn:______________________________
Säljdatum:________________________________________

- Namn på konsument(er) (***):
- Adress(er) till konsument(er) (***):
- Underskrift(er) från konsument(er) (endast om blanketten skickas i pappersform) (***):
- Datum (***):

(*) Fylls i av leverantören innan blanketten lämnas till konsumenten.
(***) Radera efter behov.
(***) Fylls i av konsument(erna) om den här blanketten används för att åberopa ågerrätten.

Bekräftelse på mottagande av information:

Konsumentens underskrift: _______________________________________________________________________
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TILLÄGG 4

NÄTVERKSFÖRESKRIFTER
1. DEFINITIONER. Nedan uppräknade ord, som används i dessa RCI Points nätverksföreskrifter (kallade ”nätverksföreskrifterna”), ges
följande innebörd:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
(j)
(k)
(l)
(m)
(n)
(o)
(p)
(q)
(r)
(s)
(t)
(u)
(v)
(w)
(x)
(y)
(z)
(aa)
(bb)
(cc)
(dd)
(ee)
(ff)

(gg)

Med ”Semesterbostad” avses veckor, dagar eller andra tidrymder, men betecknar även besittningsrätter som tilldelats i form av Points eller
timeshare intressen (eller delar därav), oberoende av om sådan inkvartering ägs av ifrågavarande medlem som fastighetsintresse eller nyttjanderätt
eller annan intresseform.
Med ”Ansluten Semesteranläggning” avses egen semesteranläggning eller egen semesteranläggningsgrupp, som har tecknat ett gällande
anslutningsavtal och anslutit sig till RCI –Points tillägget.
Med ”Anslutningsavtal” avses det avtal i kraft av vilket en timeshareanläggning eller en klubb blir en ansluten semesteranläggning.
Med ”Dagbokning/Uppdelad Bokning” avses en bokning av semesterbostad som är kortare än eller längre än sju (7) nätter.
Med ”Deponering” avses en fullvärdig medlems innehav hos eller överlåtelse till Nätverket av semesterbostad för medlems användning och bokning,
med stöd av ett avtal om deltagande.
Med ”Externt Byte” avses en medlems byte av semesterbostad genom programmet för externt byte.
Med ”Programmet För Externt Byte” avses det timeshare bytesprogram som handhas av RCI Europe och/eller dess koncernbolag, känt under
namnet RCI Weeks Bytesprogram, med stöd av vilket en medlem får byta RCI Points mot semesterbostad som finns ledig i RCI Spacebank®).
Med ”Fast Semesterbostad” avses semesterbostad, för vilken en viss medlem har ensamrätt, med stöd av sina köpehandlingar, att använda en viss
lägenhet eller en veckoenhet. I fast semesterbostad ingår inte flytande tid.
Med ”Flytande Tid” avses semesterbostad, för vilken en viss medlem har rätt att boka semesterbostaden under tillgänglig tidrymd enligt principen
”först till kvarn får mala”.
Med ”Fullvärdig Medlem” avses en person, som under ifrågavarande period har förvärvat tillgodohavande i RCI Points nätverket och vars avtal om
deltagande har godtagits av Nätverksadministratören.
Med ”Gästkort” avses ett värdebevis som köps från nätverksadministratören och som överlämnas till boendeleverantören så att medlemmen kan
överlåta nyttjandet av ett visst antal RCI Points, en bekräftad bokning eller vissa andra medlemsförmåner, som nätverksadministratören efter eget
gottfinnande och från tid till annan kan tillåta, som en gåva till vänner eller familjemedlemmar som är 18 år eller äldre.
Med ”Egen Semesteranläggningsgrupp” avses en grupp av semesteranläggningar, som enligt Nätverksadministratörens beslut uppfyller villkoren för
att betecknas som semesteranläggningsgrupp.
Med ”Prioriterad Period För Egen Semesteranläggningsgrupps ” avses, för en viss semesterbostad, den period som börjar 334 dagar och slutar
304 dagar (omkring elva till tio månader) före den första besittningsdagen.
Med ”Egen Semesteranläggning” avses en ansluten semesteranläggning, där en medlem äger semesterbostad, eller en ansluten semesteranläggning,
där en medlem tilldelas en semesterbostad av medlemmens semesteranläggningsgrupp, för att deponera i Nätverket.
Med ”Prioriterad Period För Egen Semesteranläggningsgrupp” avses, för en viss semesterbostad som helst, den period som börjar 365 dagar och
slutar 335 dagar (ca 12 till 11 månader) före den första besittningsdagen.
Med ”Prioriterad Period För Egen Vecka i Semesterbostad” avses, för vilken fast semesterbostad som helst, den period som börjar 396 dagar och
slutar 366 dagar (ca 13 till 12 månader) före den första dagen för besittning av sådan fast semesterbostad.
Med ”Medlem” avses en fullvärdig medlem.
Med ”Medlemsavgift” avses den årliga avgift som en medlem har att erlägga för att deltaga i Nätverket.
Med ”Nätverket” avses det bokningssystem som drivs av Nätverksadministratören, genom vilket medlemmarna får boka semesterbostad och RCI
Points Partner Förmåner.
Med ”Nätverksadministratören” avses RCI Europe (Points) Limited och dess efterträdare eller rättsinnehavare.
Med ”Nätverksdokumentation” avses de dokument som antagits för användning i anslutning till Nätverket av Nätverksadministratören, i deras från
tid till annan gällande lydelse, däribland föreliggande RCI Points nätverksföreskrifter.
Med ”Internt Nätverksutnyttjande” avses en medlems besittning, åtnjutande och utnyttjande av semesterbostad eller RCI Points Partner Förmåner
medelst bokningssystemet.
Med ”RCI Points Partner Förmåner” avses andra förmåner än en semesterbostad på en ansluten semesteranläggning, som Nätverksadministratören
eventuellt ställer till medlemmars förfogande.
Med ”Avtal Om Deltagande” avses den eller de blanketter som Nätverksadministratören anbefallt för inskrivning av medlemmar i Nätverket.
Med ”RCI Points” avses det bokningsvärde som Nätverksadministratören från tid till annan tilldelar semesterbostäderna och RCI Points Partner
Förmåner, samt de bokningsrätter som Nätverksadministratören från tid till annan tilldelar medlemmarna.
Med ”Tillägg Om RCI Points” avses det tillägg till anslutningsavtalet med en timeshare semesteranläggning eller klubb enligt vilket ifrågavarande
semesteranläggning eller klubb erhåller rätt att deltaga i Nätverket.
Med ”Handboken För Förfaranden Med RCI Points Nätverket” avses alla manualer med riktlinjer och/eller rutiner, däribland föreliggande
nätverksföreskrifter, som reglerar medlemmarnas användning av bokningssystemet, i den lydelse som publicerats och modifierats av
Nätverksadministratören från tid till annan.
Med ”Bokning” avses en medlems rätt till ett visst internt nätverksutnyttjande.
Med ”Bokningssystem” avses den metod, det hjälpmedel eller det system med vars hjälp medlemmarna enligt nätverksdokumentationen kan
utverka en bokning.
Med ”Standardbokningsperiod” avses, beträffande vistelse i en viss semesterbostad, den period som börjar 303 dagar (omkring tio månader) och
som slutar två dagar före den första dagen av vistelsen i den semesterbostaden.
Med ”Transaktion” avses en bokningsansökan, däribland – i tillämpliga fall – men inte enbart, eventuella ansökningar om dagbokning/
uppdelad bokning, vidare sparande av RCI Points , överföring av RCI Points, lån av RCI Points, hyrning av RCI Points, inskrivning på väntelista,
bokningsannullering samt ansökan om externt byte.
Med ”Lägenhet” avses vilken lös eller fast egendom som helst, som är avsedd för separat besittning, däribland, men inte enbart, lägenhet,
andelslägenhet eller kooperativ enhet, stuga, sportstuga, hotell- eller motellrum, båt eller annan farkost, campingområde eller annan privat eller
kommersiell anläggning eller utbyggnad, oberoende av om det är rörlig eller fast egendom och oberoende av om den är baserad i eller belägen på
fast eller lös egendom.
Med ”Utnyttjandeår” avses en årlig återkommande tolvmånadersperiod.

2. TILLÄMPLIGHET.
Genom att utnyttja Nätverket erkänner varje medlem och gäst: Nätverket är inte ett bolag, ett företag, förbund eller en juridisk person av något som helst
slag. Istället är ”Nätverket” den funktionsbeteckning som används för en rad olika bytes-, boknings- och användningstjänster och tillhörande förmåner
som från tid till annan erbjuds av Nätverksadministratören, tillsammans med sådana tilläggstjänster som Nätverksadministratören eventuellt ombesörjer
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genom tilläggsavtal med andra leverantörer av tjänster. De tjänster som skall tillhandahållas är bl.a. driften av Bokningssystemet och RCI Points Nätverket,
genom vilket medlemmarna utbyter och bokar användning av semesterbostad och RCI Points Partner Förmåner.
3. VILLKOR FÖR DELTAGANDE.
(a)

(b)
(c)
(d)

Förutsättningar. För att en person skall få göra en bokning i Nätverket, måste följande villkor vara uppfyllda:
(i) För fullvärdiga medlemmar gäller följande villkor:
(1) Personen ifråga måste ha tecknat ett gällande avtal om deltagande, vilket har accepterats av Nätverksadministratören.
(2) Den semesterbostad vilken man vill deopnera eller vilken man har deponerat måste befinna sig på en ansluten semesteranläggning med
gott anseende inom Nätverket.
(3) Gällande medlemsavgifter måste ha betalats till nätverksadministratören av eller för den personen och alla underhållsavgifter och andra
avgifter som personen ska betala till sin egen anläggning eller egen grupp måste ha betalats.
Medlemsavgift. Det åligger varje medlem att betala en medlemsavgift, som uppgår till ett av Nätverksadministratören fastställt belopp.
Medlemsavgiften kan ändras från tid till annan och från medlem till medlem och får enligt Nätverksadministratörens gottfinnande inkluderas i en
sammansatt avgift, vari ingår abonnemang på det externa bytesprogrammet och/eller transaktionsavgifter.
Licensavgift. Nätverksadministratören förbehåller sig rätten att debitera medlem en licensavgift då medlemskapet inleds. Beloppet kan ändras från
tid till annan och variera från medlem till medlem.
Förvaltningsavgifter och andra avgifter. Det åligger medlemmarna att erlägga alla underhållsavgifter och andra avgifter som skall betalas
av vederbörande till hans egen semesteranläggning eller egen semesteranläggningsgrupp med avseende på eventuella nyttjanderätter som
tillgodogjorts eller avyttrats av en sådan medlem i Nätverket. Nätverksadministratören förbehåller sig rätten att temporärt häva eller annullera en
bokning (eller sådan medlems rätt att göra en bokning), därest berörd egen semesteranläggning eller egen semesteranläggningsgrupp har meddelat
att eventuella avgifter som de har att fordra ännu ej har erlagts.

4. RCI POINTS VÄRDERING.
Alla semesterbostäders och RCI Points Partners förmåner har tilldelats eller kommer att tilldelas ett Points värde av Nätverksadministratören. Det värde
som tilldelas semesterbostäderna kommer att baseras på sådana faktorer som fastställs av Nätverksadministratören, däribland tillgång och efterfrågan
på enheter hos den anslutna semesteranläggningen, typ av lägenhet, årstidspreferens samt historisk besittningsstatistik samt faciliteter på den anslutna
semesteranläggningen. Nätverksadministratören får omvärdera semesterbostäder och RCI Points Partners Förmåner från tid till annan, vilket kan leda till
en ökning eller minskning i det tilldelade RCI Points värdet för aktuell semesterbostad eller RCI Points Partners Förmåner.
5. POINTS TILLDELNING, UTNYTTJANDEÅR.
(a)

(b)

(c)
(d)

För att underlätta administrationen vid driften av Nätverket och fastställandet av medlemmarnas respektive rättigheter, tilldelas medlemmarna ett
visst antal RCI Points. Varje fullvärdig medlem skall erhålla ett visst antal RCI Point i utbyte mot tillgodoräknande av semesterbostad i RCI Points
nätverket. Varje associerad medlem skall erhålla ett visst antal RCI Points sedan de villkor har uppfyllts som stipulerats i hans avtal om deltagande.
RCI Points symboliserar behörigheten att göra en bokning för användning och åtnjutande av semesterbostad och RCI Points Partner Förmåner via
Nätverket under ett visst utnyttjandeår.
Den inledande tilldelning av RCI Points till en medlem fastställs när vederbörande blir medlem i Nätverket. Därefter följande tilldelningar kommer
att ske efter medlemmens deponering av ytterligare semesterbostads Points i Ordningen. Så snart som en medlem har tilldelats RCI Points med
avseende på en viss semesterbostad, kommer en sådan medlem att tilldelas likvärdigt antal RCI Points för varje utnyttjandeår med avseende på
den aktuella semesterbostaden. Oaktat detta, gäller att därest en medlem har tillgodogjorts en fast semesterbostad och Nätverksadministratören
höjer eller sänker den semesterbostadens RCI Points värde, kommer de RCI Points som tilldelats den medlemmen att öka eller minska med
samma belopp. Om en medlem har tillgodogjorts annan förmån än fast semesterbostad och Nätverksadministratören höjer eller sänker den
semesterbostadens RCI Points värde, får Nätverksadministratören efter eget skön öka eller minska de RCI Points som tilldelats den medlemmen
för en viss tidsperiod eller i syfte att göra vissa bokningar.
Antalet RCI Points som en fullvärdig medlem tilldelas årligen motsvarar de sammantagna RCIPoints som tilldelats medlemmen. Antalet RCI Points
som en associerad medlem erhåller årligen är det belopp som angivits i den associerade medlemmens avtal om deltagande.
Utnyttjandeåret for varje fullvärdig medlem skall vara en årlig återkommande tolvmånadersperiod. Utnyttjandeåret för en associerad medlem skall
vara den period som angivits i den associerade medlemmens avtal om deltagande. En medlems utnyttjandeår skall börja den dag som fastställts i
enlighet med de av Nätverksadministratören angivna rutinerna.

6. BOKNINGAR.
(a)

(b)

(c)
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Bokningsansökningar. En medlem får ansöka om bokning när som helst efter det att Nätverksadministratören godtagit den medlemmens avtal
om deltagande. En medlem får göra en bokning genom Nätverket, endast om medlemmen har fullgjort alla skyldigheter och erlagt alla upplupna
avgifter till Nätverksadministratören och till sin egen semesteranläggning eller egen semesteranläggningsgrupp, samt om hans medlemskap eljest
är giltigt och han i övrigt har fullgjort alla formaliteter med avseende på nätverksdokumentationen.
RCI Points utnyttjande, prioritet. För att boka användning av en viss semesterbostad eller av RCI Points PartnerFörmåner under ett
utnyttjandeår, får en medlem endast utnyttja RCI Points som tilldelats under det utnyttjandeåret och eventuella RCI Points som sparats, lånats,
överlåtits eller hyrts under eller till det utnyttjandeåret. En medlem får boka utnyttjande av semesterbostad eller RCI Points Partner Förmåner under
ett framtida utnyttjandeår, förutsatt att det utnyttjandeåret omfattas av medlemmens avtal om deltagande och om annat ej följer av bestämmelserna
i föreliggande nätverksföreskrifter. RCI Points skall utnyttjas i följande ordning: sparade, löpande, lånade, hyrda, överlåtna sparade, överlåtna
löpande samt överlåtna hyrda. RCI Points med begränsad användning får endast utnyttjas för att göra en bokning of semesterbostad på en
ansluten semesteranläggning 90 dagar eller mindre innan vistelsen i den semesterbostaden börjar.
Bokningsperioder. Nätverket innehåller olika bokningsperioder.
(i) Prioriterad period för egen semesterbostad. Den prioriterade perioden för vecka i semesterbostad är avsedd som stöd för en fullvärdig
medlems utnyttjande av sin fasta semesterbostad. Under den prioriterade perioden för vecka i semesterbostad har en medlem, som
tillgodogjorts fast semesterbostad, ensamrätt att boka utnyttjande av den semesterbostaden, om annat ej följer av Nätverkets dokumentation.
Den prioriterade perioden för vecka i semesterbostad är 396 dagar till 366 dagar (ca 13 till 12 månader) före den första dagen av
besittningshavandet av den fasta semesterbostaden.
(ii) Prioriterad period på egen semesteranläggning . Den egna semesteranläggningens prioriterade period är avsedd att stödja en fullvärdig
medlems utnyttjande av semesterbostad på hans egen semesteranläggning. Under denna period kan bokningar av semesterbostad på
egen semesteranläggning göras enligt principen först till kvarn enbart av fullvärdiga medlemmar, som deponerat semesterbostad på den egna
semesteranläggningen och som är behöriga att göra en bokning . Den egna semesteranläggningens prioriterade period är 365 dagar till 335
dagar (ca 12 till 11 månader) före den första dagen av vistelsen i aktuell semesterbostad. Om en medlem gör en veckolång prioriterad bokning
av egen semesteranläggning på en ansluten semesteranläggning, där den medlemmen deponerat flytande tid och bokningen infaller under hans
period för flytande utnyttjande, skall medlemmen utnyttja sin hela tilldelning av RCI Points, som härrör ur den semesterbostaden, för att göra
den bokningen.
(iii) Prioriterad period på egen Semesteranläggningsgrupps. Den egna semesteranläggningsgruppens period för prioriterad bokning är
avsedd att stödja en fullvärdig medlems utnyttjande av semesterbostad på semesteranläggningar i hans egen semesteranläggningsgrupp (eller
fortsatt utnyttjande av vederbörandes semesteranläggning, om hans semesteranläggning inte är en del av en semesteranläggningsgrupp).
Under denna period får bokningar av semesterbostad i egen semesteranläggningsgrupp göras enligt principen först till kvarn enbart av
fullvärdiga medlemmar, som tillgodogjorts semesterbostad på den semesteranläggningen och som är behöriga att göra en bokning. Egen
semesteranläggningsgrupps prioriterade period är 334 dagar till 304 dagar (omkring elva till tolv månader) före den första dagen av vistelsen.
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(d)

(e)

(f)

(g)

(iv) Standardbokningsperiod. Standardbokningsperioden är den period under vilken alla semesterbostäder på anslutna semesteranläggningar
kan bokas av alla medlemmarna enligt principen först till kvarn. Standardbokningsperioden börjar 303 dagar (omkring tio månader) och slutar
två dagar före den första dagen av vistelsen i aktuell semesterbostad.
(v) Icke-standardperioder. Nätverksadministratören förbehåller sig rätten att för en viss ansluten semesteranläggning eller en viss semesterbostad
fastställa en annan prioriterad period för vecka i semesterbostad, en annan prioriterad period för egen semesteranläggning, en annan prioriterad
period för egen semesteranläggningsgrupper eller en annan standardbokningsperiod än den som föreskrivits här ovan.
Prioriterade bokningar. En medlem får använda enbart det antal RCI Points som tilldelats vederbörande från hans tillgodohavande av en
viss semesterbostad för att göra en bokning av semesterbostad under den prioriterade perioden för vecka i egen semesterbostad med
avseende på den semesterbostaden. En medlem får använda RCI Points som köpts från en ansluten semesteranläggning, som inte hänför sig till
tillgodogörandet av en viss semesterbostad, för att göra en bokning av semesterbostad (endast på den anslutna semesteranläggningen) under
den egna semesteranläggningens prioriterade period. Så länge som antalet RCI Points som utnyttjats för att skapa prioriteringen av vecka i egen
semesterbostad eller prioritering på egen semesteranläggning är lika stort som eller mindre än antalet RCI Points som tilldelats medlemmen som
resultat av tillgodohavandet i aktuell semesterbostad, har den faktiska Points källan för RCI Points ingen betydelse. Således får en medlem använda
överförda eller lånade RCI Points för en prioritering av vecka I egen semesterbostad eller prioritering av egen semesteranläggning, om han tidigare
hade använt intjänade Points för en annan bokning. Nätverksadministratören förbehåller sig rätten att från tid till annan ändra de villkor som gäller
för utnyttjandet av Points för bokningar under vilken prioriterad period som helst.
Dagbokning/uppdelade bokningar. En dagbokning/uppdelad bokning ger den medlem, som erhåller en sådan bokning, rätt att använda tid, i en
lägenhet på en ansluten semesteranläggning, som är längre eller kortare än en hel vecka, däribland dagligt utnyttjande eller utnyttjande av uppdelad
vecka. Minsta tillåtna vistelselängd och lämplig bokningstid för en dagsbokning/uppdelad bokning skall fastställas av Nätverksadministratören för
varje ansluten semesteranläggning. En medlem får inte göra en dagsbokning/uppdelad bokning under den prioriterade perioden för vecka i egen
semesterbostad och den för egna semesteranläggningen prioriterade perioden.
ALLA BOKNINGAR AV SEMESTERBOSTAD PÅ ANSLUTNA SEMESTERANLÄGGNINGAR AND RCI POINTS PARTNER FÖRMÅNER
ÄR, OM ANNAT EJ FÖLJER AV DISPONIBILITETSLÄGET, BASERADE PÅ TILLDELNING AV RCI POINTS TILL VISS MEDLEM OCH I
ENLIGHET MED NÄTVERKSADMINISTRATÖRENS BESLUT MED STÖD AV NÄTVERKETS DOKUMENTATION. ALLA BOKNINGAR,
MED UNDANTAG FÖR DEM UNDER DEN PRIORITERADE PERIODEN FÖR VECKA I EGEN SEMESTERBOSTAD, BEVILJAS PÅ
GRUNDVAL AV PRINCIPEN ”FÖRST TILL KVARN FÅR MALA”. ALLA BOKNINGAR FÖRUTSÄTTER ATT DEN MEDLEM SOM
ANSÖKER OM BOKNING HAR TILLRÄCKLIGT MÅNGA RCI POINTS FÖR ATT UTVERKA DEN ÖNSKADE SEMESTERBOSTADEN
ELLER RCI POINTS PARTNER FÖRMÅNER. OGILTIGA DAGAR KAN IFRÅGAKOMMA PÅ NÅGRA SEMESTERANLÄGGNINGAR
OCH MED AVSEENDE PÅ NÅGRA RCI POINTS PARTNER FÖRMÅNER. NÄTVERKETS ADMINISTRATÖR KAN INTE GARANTERA
TILLGÅNGEN PÅLEDIGT BOKNINGSUTRYMME FÖR EN VISS SEMESTERBOSTAD ELLER RCI POINTS PARTNER FÖRMÅN INOM
RAMEN FÖR NÄTVERKET, EFTERSOM TILLGÅNGEN KOMMER ATT SKIFTA. JU TIDIGARE BOKNINGSANSÖKAN GÖRS, DESTO
STÖRRE ÄR MÖJLIGHETERNA ATT FÅ EN BEKRÄFTAD BOKNING.
Bokningsförfarande, bekräftelse. Bokning kan göras via www.rci.com, per telefax eller per telefon. Bokningsansökningar skall tillställas
Nätverksadministratören enligt följande:
Per telefon: 08-58770398
Webbsida: www.rcl.com
Skriftlig bekräftelse, inklusive ett skriftligt bokningsnummer, sänds till ansökande medlem efter bekräftelse av en bokning. Skriftlig bekräftelses måste
uppvisas vid incheckning. Om denna inte finns till hands, måste bokningsnummer anges.
Alternativt bokningsförfarande (flytande tid ). Nätverksadministratören får besluta att i fråga om vissa anslutna semesteranläggningar
skall bokningar av vecka i egen semesterbostad, egen semesteranläggning eller egen semesteranläggningsgrupp göras direkt hos egen
semesteranläggningen eller egen semesteranläggningsgrupp. I sådant fall skall medlemmen bara göra dessa bokningar hos den egna
semesteranläggningen eller den egna semesteranläggningsgruppen, medan alla andra bokningar görs hos Nätverksadministratören.

7. PRIORITERINGAR I BOKNINGSSYSTEMET
Nätverksadministratörens möjligheter att ge medlemmarna bekräftade bokningar, med undantag för vad som föreskrivits här nedan, beror på om
1) det finns deponerade semesterbostäder som förvärvats av fullvärdiga medlemmar i Nätverket eller RCI Points Partner Förmåner som intjänats
av Nätverksadministratören på annat sätt och 2) medlemmen har ett tillräckligt antal RCI Points för att få den önskade semesterbostaden eller RCI
Points Partner Förmåner. För att få göra en bokning via Nätverket, måste medlemmen ha de nödvändiga antal Points för att boka den önskade
semesterbostaden eller erhålla RCI Points Partner Förmåner. Varken Nätverksadministratören eller personal på semesteranläggningen har behörighet att
uppge att konkreta semesteranläggningsalternativ, eventuella extraförmåner och/eller en viss semesterbostad kan garanteras via Nätverket.
Medlemmar som ansöker om bokning på sin egen semesteranläggning eller hos sin egen semesteranläggningsgrupp kan ges prioritet framför andra
medlemmar, som inte äger semesterbostad på den semesteranläggning eller hos den semesteranläggningsgrupp. Bokningsansökan kan handläggas
endast om den bokningsansökande medlemmen förfogar över tillräckligt många RCI Points med avseende på den önskade semesterbostaden eller
över RCI Points Partner Förmåner. Andra begränsningar, restriktioner och prioriteringar kan användas vid driften av Nätverket, däribland begränsningar
på grundval av säsongfluktuationer, enhetens storlek eller andra faktorer. Dessa begränsningar kanske inte tillämpas enhetligt, och till följd därav
kan tillgången till vissa semesterbostäder eller RCI Points Partner Förmåner vara begränsad till följd av tillämpliga prioriteringar och klassindelning av
semesteranläggningar, semesterbostäder eller förmåner. Nätverksadministratören får reservera tillgodohavanden i semesterbostad för att tillmötesgå
kollektiva och andra bokningsansökningar och andra efterfrågebehov. Om sådana bokningar inte bekräftas, kommer semesterbostaden att utnyttjas för
att bekräfta andra bokningar. Tillgång och efterfrågan och, därmed, antalet RCI Points som tilldelas en semesterbostad, kan påverkas av många olika
faktorer. Till dessa faktorer hör läge, kvalitet, tidsplanering, region och jämförbarhet, och av dem kan några eller andra ständigt förändras.
Medlemmarna uppmanas att sända in sin ansökan om bokning i så lång tid i förväg som möjligt för att öka sannolikheten av att bokningen av just det
semesteranläggnings- och bostadsalternativet skall kunna bekräftas.
8. TRANSAKTIONSAVGIFTER.
Varje gång en medlem ansöker om en transaktion, inkasserar Nätverksadministratören gällande transaktionsavgift eller tillser att den inkasseras.
Transaktionsavgifterna fastställs av Nätverksadministratören och kan ändras från tid till annan och variera från medlem till medlem.
9. LÅN AV RCI POINTS.
En medlem får låna RCI Points från nästföljande utnyttjandeår så länge som det utnyttjandeåret omfattas av medlemmens avtal om deltagande. Lån
av RCI Points och utnyttjande av lånade RCI Points kan temporärt stoppas eller på annat sätt begränsas av Nätverksadministratören från tid till annan.
10. SPARANDE AV RCI POINTS.
(a)

(b)

05/2018

En medlem får när som helst välja att spara RCI Points som tilldelats honom eller henne under löpande utnyttjandeår till nästföljande utnyttjandeår i
syfte att göra en bokning under just detta nästföljande utnyttjandeår. Om RCI Points sparas, utnyttjas för en bokning och en sådan bokning sedan
annulleras, skall de sparade RCI Points finnas kvar under det utnyttjandeår till vilket de sparats. Hyrda RCI Points och RCI Points som har sparats
tidigare kan inte sparas till nästa utnyttjandeår.
Om en medlem inte har utnyttjat alla sina RCI Points före slutet av ett utnyttjandeår, kommer de RCI Points som får sparas att automatiskt sparas
till medlemmens nästa utnyttjandeår. RCI Points som har sparats måste utnyttjas under det utnyttjandeår till vilket de sparats. Om RCI Points inte
används under det utnyttjandeår till vilket de har sparats, kommer de alltså att förverkas. Sparade RCI Points får överlåtas till en annan medlem,
men dessa RCI Points är användbara enbart under den mottagande medlemmens löpande utnyttjandeår och får inte sparas en gång till. RCI Points
sparande och utnyttjande av sparade RCI Points kan temporärt stoppas eller på annat sätt begränsas av Nätverksadministratören från tid till annan.
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11. ÖVERLÅTELSE AV RCI POINTS.
En medlem får överlåta sina RCI Points till en annan medlem för utnyttjande under den mottagande medlemmens utnyttjandeår. Den mottagande
medlemmen får restituera överlåtna RCI Points till den överlåtande medlemmen, men inte till en annan medlem. För att kunna överlåta RCI Points, måste
Nätverksadministratören ha mottagit en fullständig fullmakt i den av Nätverksadministratören fastställda formen. Om en bokning, som utförts genom
utnyttjande av överlåtna RCI Points, annulleras, skall sådana överlåtna RCI Points återföras till den medlems konto som gjorde bokningen. Överlåtelse av
RCI Points och utnyttjande av överlåtna RCI Points kan temporärt stoppas eller på annat sätt begränsas av Nätverksadministratören från tid till annan.
12. UTHYRNING AV RCI POINTS.
Nätverksadministratören får efter eget skön erbjuda medlemmarna möjligheten att hyra RCI Points for utnyttjande under ett visst utnyttjandeår. RCI Points
hyran skall fastställas av Nätverksadministratören och kan ändras från tid till annan. Hyrda RCI Points får utnyttjas endast under löpande utnyttjandeår och
kan inte sparas eller överlåtas. Nätverksadministratören förbehåller sig rätten att begränsa det totala antalet RCI Points som kan hyras inom Nätverket
under ett visst utnyttjandeår, det totala antalet RCI Points som kan hyras av en medlem under ett utnyttjandeår, och/eller de bokningar för vilken hyrda
RCI Points kan utnyttjas. Den medlem som hyr sådana RCI Points måste betala vid hyrestidpunkten. Uthyrning av RCI Points kan temporärt stoppas
eller på annat sätt begränsas av Nätverksadministratören från tid till annan.
13. ANNULLERINGAR.
En Medlem kan avbryta en reservation när som helst innan dess startdatum (via brev, e-post eller genom en anläggning online) eller via telefon. En
Medlem får transaktionsavgiften återbetald endast om vi emottar avbokningen vid slutet av den vardag som är direkt efter den dag reservationen gjordes.
Observera att återbetalning av transaktionsavgiften är inte möjligt om Medlemmen avbokar mindre än två dagar innan den reserverade login startar.
Mängden RCI Points som återbetalas medlemmen om de avbokar beror på vilken slags reservation som avbokas enligt tabellen nedan.
(a) Semesterbostad på en ansluten semesteranläggning. Om en medlem eller gäst annullerar en bokning av semesterbostad på en ansluten
semesteranläggning 90 dagar eller mer innan vistelsen i den reserverade semesterbostaden börjar, kommer medlemmen att erhålla fullständig
restitution av de RCI Points som utnyttjats för att göra den bokningen. Om en medlem eller gäst annullerar en bokning av semesterbostad på en
ansluten semesteranläggning mindre än 90 dagar innan vistelsen i den reserverade semesterbostaden börjar, kommer medlemmen att erhålla en
procentuell restitution av de RCI Points som utnyttjats för att göra den bokningen.
Period före startdatum av bokad semesterbostad
90 dagar eller mer

(b)

(c)

Återbetalade poäng
100%

89 till 46 dagar

75%

45 till 30 dagar

50%

29 dagar eller mindre

25%

RCI Points Partner Förmåner. Om en medlem eller gäst annullerar en bokning av RCI Points Partner Förmåner, kommer längden av perioden
mellan annulleringsdagen och den första dagen för RCI Points Partner Förmåner att avgöra antalet RCI Points som (eventuellt) restitueras till
medlemmen, i enlighet med den annulleringspolicy som tillämpas av ifrågavarande RCI Points Partner. Om RCI Points Partner Förmåner består av
ett certifikat som medlemmen mottagit från RCI Points Partner, får medlemmen annullera detta certifikat endast i enlighet med certifikatsklausulerna,
och medlemmen erhåller icke restitution av RCI Points.
Andra annulleringar. Medlem erhåller icke RCI Points restitution för Nätverksadministratörens annullering med stöd av föreskrift 18(f). Annullering
av bokning genom externt byte regleras av bestämmelserna och föreskrifterna i det externa bytesprogrammet, enligt framställningen i föreskrift 15
här nedan.

14. VÄNTELISTOR.
Nätverksadministratören får upprätta väntelistor för en viss semesterbostad. Endast medlemmar, som har erlagt upplupen medlemsavgift och alla andra
belopp som eventuellt utgör skuld med avseende på Nätverket, får placeras på en väntelista. Nätverksadministratören förbehåller sig rätten att begränsa
antalet medlemmar som får stå på en väntelista.
15. EXTERNT BYTESPROGRAM.
Medlemmar får tillgång till det externa bytesprogrammet. En medlem kan boka tillgängligt externt bytesboende efter att ha löst in det antal RCI Points
som specificeras på www.RCI.com när bokningen görs. Om ett externt byte begärs men det inte finns något tillgängligt kan medlemmen starta en
pågående sökning. RCI Points dras av när bokningen görs. Om en medlem avbokar en bokning i ett externt bytesprogram återbetalas inte de RCI Points
som användes för att göra bokningen till medlemmen. Läs mer i 13(a). Medlemmen kan i stället, enligt det externa bytesprogrammets villkor, boka ett
annat boende i det externa bytesprogrammet. Det externa bytesprogrammets standardvillkor gäller för externa byten, utöver dessa regler. Om det finns
motsägelser mellan dessa regler och det externa bytesprogrammets villkor har dessa regler företräde.
16. GÄSTER.
En medlem kan begära att en gäst ska få nyttja ett boende och en RCI Points Partners utbud. Medlemmen måste sköta bokningar för gäster och de
kan göras i gästens namn. Nätverksadministratören förbehåller sig rätten att ta ut en avgift när en icke-medlem (dvs. en gäst) använder en medlems RCI
Points. När en bokning har bekräftats måste medlemmen köpa ett gästkort för att ge den bekräftade bokningen till en gäst. Särskilda villkor gäller för
gästkort som köps i anslutning till bokningar i ett externt bytesprogram. Det är medlemmens ansvar att vidarebefordra all korrespondens och information
avseende gästkort, bokningsbegäranden och bekräftade bokningar till gästen.
Gästkort kan endast användas av den person eller de personer vars namn finns på gästkortet och medlemmar av deras sällskap och personen vars
namn finns på gästkortet måste vara minst 18 år. Gästkort får inte användas för några kommersiella syften och det får inte säljas eller utbytas mot pengar
eller annan motprestation (t.ex. auktion, byteshandel, uthyrning, lotteri eller att sälja gästkortet eller det underliggande bytet). Nätverksadministratören
kan efter eget gottfinnande vägra att utfärda ett gästkort och kan begränsa antalet gästkort som en medlem kan köpa eller antalet bokningsbegäranden
eller bekräftade bokningar som får göras. Användningen av gästkort kan var föremål för villkor, restriktioner eller begränsningar från den anslutna
anläggningens sida. Medlemmar är ansvariga för sina gästers handlingar och försummelser samt för skada och kostnader som de orsakar.
Nätverksadministratören förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande (utan återbetalning eller kredit) återkalla eller annullera ett bekräftat byte eller
gästkort, att avsluta eller tillfälligt upphäva aktuell medlems medlemskap eller neka tillgång till de produkter eller tjänster som erbjuds i samband med ett
medlemskap i den händelse att en medlem, medlemmens gäst eller innehavaren av ett gästkort eller någon i dennes sällskap bryter mot dessa villkor.
17. LEVERANTÖR AV RCI POINTS PARTNERS PRODUKTER OCH TJÄNSTER.
Nätverksadministratören kan erbjuda RCI Points Partner-boende. Nätverksadministratören förbinder sig inte att göra något RCI Points Partner-boende
tillgängligt för programmet, men kan göra det efter eget gottfinnande. Medlemmar av nätverket kan ha möjlighet att använda sina RCI Points för att boka
vissa reseprodukter eller tjänster som levereras av tredje man och som kan göras tillgängliga av nätverksadministratören. Varje sådan transaktion kan
kräva en kombination av kontant betalning och points.
Nätverksadministratören informerar medlemmarna om hur de kan kontakta den avseende de tjänster den tillhandahåller. Kontaktuppgifterna kan
ändras från tid till annan. Nätverksadministratören fastställer efter eget gottfinnande kontaktuppgifter och platser varifrån man tillhandahåller tjänster
till medlemmar och hur man kommunicerar med medlemmarna avseende sina tjänster (t.ex. e-post, telefon osv.). Det är sannolikt (men inte säkert) att
medlemmar servas från de regioner där de bor (en medlem som bor i Frankrike servas sannolikt av ett kontor i Europa, men nätverksadministratören
kan inte utlova att de kan tillhandahålla service, varken online eller på annat sätt, till medlemmar på något specifikt språk). Priser, produkter, tjänster och
förmåner kan variera beroende på var medlemmen bor.
05/2018
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18. ADMINISTRATION.
Räkenskaper, redovisning. Nätverksadministratören skall föra bok över samtliga bokningar, utnyttjande och tilldelning av RCI Points.
Nätverksadministratören skall varje utnyttjandeår tillställa varje medlem en RCI Points redovisning med en redovisning av medlemmens aktiviteter
under det närmast föregående utnyttjandeåret.
(b) Sen incheckning. Om en medlem inte meddelar Nätverksadministratören eller incheckningskontoret på en viss semesteranläggning att han
beräknas checka in på semesteranläggningen senare än den ankomsttid som angivits på en bekräftad bokning, riskerar den anländande
medlemmen att förverka denna bokning och de RCI Points som utnyttjats för att göra denna bokning, i enlighet med föreskrift 13.
(c) Tillämpliga begränsningar. Diverse begränsningar gäller för anslutna semesteranläggningar och med avseende på RCI Points Partner Förmåner
(t.ex., besittningsbegränsningar, bagagebegränsningar). Tillämpliga besittningsbegränsningar skall respekteras av alla medlemmar och gäster.
(d) Åtskillnad mellan Nätverk, semesterbostad och RCI Points Partner Förmåner. Nätverket, de anslutna semesteranläggningarna och de
som tillhandahåller RCI Points Partner Förmåner är sinsemellan åtskilda och olika organisationer, och de tjänster som tillhandahålls av Nätverket
är separata och åtskilda från de produkter eller tjänster som säljs av eller för den anslutna semesteranläggningen och av leverantörerna av RCI
Points Partner Förmåner. Även om Nätverksadministratören (eller ett annat företag i dess koncern) eventuellt har ingått ett anslutningsavtal med en
semesteranläggning eller semesteranläggningsgrupp eller ett avtal med en leverantör av RCI Points Partner Förmåner, kan Nätverksadministratören
inte styra semesteranläggningens eller semesteranläggningsgruppens eller RCI Points Partner’s verksamheter. Nätverksadministratören kan
således inte ansvara eller vara ersättningsskyldig för de anslutna semesteranläggningarnas eller RCI Points Partner förmånsleverantörers åtgärder
eller försummelser.
(e) Information om anslutna semesteranläggningar och RCI Points Partner Förmåner. Information om anslutna semesteranläggningar och RCI
Points Partners Förmåner, som tillhandahålls av Nätverket, bygger på data som erhållits från anslutna semesteranläggningar och leverantörer av RCI
Points Partner Förmåner. Även om Nätverksadministratören kommer att göra skäliga ansträngningar för att tillse att den information som Nätverket
ger medlemmarna är vederhäftig och fullständig vid den tidpunkt då dylik information offentliggörs av Nätverket, frånsäger sig RCI uttryckligen
eventuellt ersättningsansvar för ovederhäftig, ofullständig eller vilseledande information om anslutna semesteranläggningar eller RCI Points Partner
Förmåner.
(f)
Nätverksadministratörens annullering. Bokningar kan annulleras av Nätverksadministratören med avseende på semesteranläggning som
upphör att vara en ansluten semesteranläggning. Efter en sådan annullering kommer ifrågavarande RCI Points att restitueras till medlemmen.
Nätverksadministratören får även annullera en bokning eller inhibera tilldelningen av RCI Points på grund av naturkatastrof, force majeure, upplopp
eller andra oförutsebara omständigheter utanför Nätverksadministratörens kontroll, som gör objektet obeboeligt eller oanvändbart. Efter en sådan
annullering får medlemmen ingen restitution av RCI Points som utnyttjats eller av eventuell transaktionsavgift som erlagts för den bokningen.
Dessutom får Nätverksadministratören annullera en bokning efter suspendering eller avslutning av en medlems medlemskap i Nätverket. Efter en
sådan annullering får medlemmen ingen restitution av RCI Points som utnyttjats för den bokningen.
(i) En anläggning kan sägas upp som ansluten anläggning om den inte drivs på ett kommersiellt eller rimligt sätt som gör det möjligt för den att
fullgöra sina åtaganden eller på annat sätt inte efterlever nätverkets regler, bestämmelser, riktlinjer och processer eller villkoren i anslutningsavtalet.
(ii) Om en anläggning förstörs eller döms ut eller av något skäl på annat sätt anses vara olämplig för användning kan anläggningen uteslutas från
nätverket.
(g) Indragning av förmåner. Nätverksadministratören kan indraga förmåner, inklusive semesterbostad på anslutna semesteranläggningar och RCI
Points Partner Förmåner, eller suspendera eller häva semesteranläggningars eller semesteranläggningsgruppers anslutning till Nätverket i enlighet
med följande.
(i) En semesteranläggning kan förlora status som ansluten semesteranläggning, om den inte drivs på ett kommersiellt eller rimligt sätt som sätter
det i stånd att fullgöra sina skyldigheter eller eljest ej iakttager Nätverkets regler, föreskrifter, policy och rutiner eller om anslutningsavtalet upphör
att gälla.
(ii) Om en semesteranläggning förstörs eller döms ut eller på annat sätt blir olämplig för användning, får semesteranläggningen uteslutas från
Nätverket.
(iii) Om ägaren till semesteranläggningen upphör att rättsligt existera, kan semesteranläggningen uteslutas.
(iv) I den händelse anslutningsavtalet hävs eller upphör att gälla eller om den anslutna semesteranläggningen på annat sätt upphör att ha formella
band till Nätverket, kommer den anslutna semesteranläggningen ej längre att betraktas som en ansluten semesteranläggning. I sådant fall skall
Nätverksadministratören göra vad som rimligen kan begäras för att försöka göra alternativa semesterbostäder tillgängliga för de medlemmar
vilkas bekräftade bokningar annulleras, dock med det förbehållet att Nätverksadministratören ej har någon skyldighet att ersätta en medlem för
kostnader eller utgifter eller på annat sätt tillgodose enskilda ansökningar.
(v) Om avtalet mellan leverantören av RCI Points Partner Förmåner och Nätverket antingen utlöper eller hävs.
(vi) Om Nätverksadministratören upphör att driva Nätverket.
(h) 		Återanslutning. Om en medlems medlemskap utlöper eller hävs av Nätverksadministratören av någon som helst anledning och medlemmen
önskar återanslutning till Nätverket, måste medlemmen underteckna ett nytt avtal om deltagande. Medlemmen kan återanslutas, för så vitt
Nätverksadministratören ej utnyttjar sin rätt att vägra vederbörandes återanslutning och tillämpliga avgifter som förelagts medlemmen har erlagts.
(i)
Icke-kommersiell användning. En gästs eller en medlems utnyttjande av Nätverket får inte ha kommersiella syften, däribland uthyrning eller
försäljning.
(j)
Betalningsförsummelse. Medlemsavgifterna skall betalas när de faktureras av Nätverksadministratören. Om de ej har betalats inom
trettio (30) dagar efter fakturadatum, kommer ränta på medlemsavgifterna och förseningsavgifter att debiteras med de procentsatser som
Nätverksadministratören låter publicera från tid till annan.
(k) Tilläggsavgifter, skadestånd. Medlemmarna ansvarar för betalning av tillämpliga skatter, personliga utgifter, serviceavgifter, hyra av kassaskåp
och andra avgifter eller pålagor som debiteras med avseende på semesterbostäder på en ansluten semesteranläggning eller RCI Points Partner
Förmåner. Medlemmarna är också skyldiga att ersätta eventuella skador som vållats av dem själva eller deras gäster.
(l)
Övervakning. Meddelanden till och från representanter för Nätverket får arkiveras för utbildnings- eller kvalitetskontrollsyften.
(m) Driftsprodukter, tilläggstjänster. Representanter för Nätverket får vid tillfälle kontakta dig via telefon, brev, e-post, eller SMS för att informera dig
om förhållanden relaterade till ditt medlemskap. Genom att skriva under ordinarie avtal godkänner du detta för RCI.
(a)

19. AVSTÄNGNING OCH UTESLUTNING AV MEDLEM.
(a)

(b)
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Avstängning. En medlem kan av Nätverksadministratören avstängas från deltagande i Nätverket och utnyttjande av sina tilldelade RCI Points, om
: (i) medlemmen bryter mot någon bestämmelse i nätverksdokumenten eller dessa regler, (ii) medlemmen inte betalar avgifter som förfallit och som
ska betalas till nätverket eller en ansluten anläggning, t.ex. avgifter för underhåll eller till ägarsammanslutningen på anläggningen, (iii) medlemmen
inte sköter betalningen avseende boende som medlemmen deponerat, (iv) medlemmen inleder rättsliga åtgärder mot nätverksadministratören eller
något av dess närstående företag eller (v) den anslutna anläggningen som är kopplad till medlemmens deponerade boende inte har gott anseende
hos nätverket. Om en medlem stängs av tillfälligt kan medlemmen inte själv utnyttja nätverkets förmåner, däribland:
(a) medlemmen får inte beviljas bokningar,
(b) Nätverksadministratören får annullera bekräftade bokningar och stryka medlemmen från eventuella väntelistor,
(c) medlemmen får inte tilldelats RCI Points för aktuellt utnyttjandeår medan vederbörande är avstängd. Eventuell avstängning från utnyttjande av
RCI Points befriar inte en medlem eller hans semesterbostad från skyldigheter enligt avtal om deltagande.
Hävande. Nätverksadministratören får häva en persons medlemskap eller ett visst avtal om deltagande, när någon av följande händelser har
inträffat:
(i) när medlemmens alla avtal om deltagande har utlöpt eller hävts,
(ii) efter avstängning, om medlemmen underlåter att åtgärda skälen till sådan avstängning inom den av Nätverksadministratören fastställda fristen,
(iii) när, i det fall Nätverket hävs, alla medlemskap skall upphöra, eller
18
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(iv) i den händelse att en medlems fortsatta medlemskap nu eller i framtiden bryter mot några lagar, regler, bestämmelser eller reglementen eller
om nätverksadministratören måste avsluta det enligt någon dömande, statlig, tillsynsutövande eller lagupprätthållande myndighet eller domstol
(v) den anslutna semesteranläggning, på vilken medlemmen har tillgodogjort sin semesterbostad, är inte längre en ansluten semesteranläggning.
Även om en medlem har avstängts, skall alla avgifter och andra belopp, som utgör Nätverksadministratörens fordran på medlemmen, förfalla till
omedelbar betalning till Nätverksadministratören. Efter avstängning skall nyttjanderätter, som sammanhänger med semesterbostaden, fortfarande
omfattas av överlåtelsen till Nätverket i kraft av klausulerna i aktuellt avtal om deltagande, för så vitt de ej avträtts av Nätverksadministratören.
20. MEDLEMS UTTRÄDE.
En medlem kan inte utträda ur nätverket förrän antingen alla medlemmens utestående deltagaravtal löper ut eller medlemmen på giltigt sätt [överlåtit
sina pointsrättigheter eller] återfått de nyttjanderätter som deponerats i nätverket i enlighet med dessa villkor. För att återfå nyttjanderätten krävs en
uppsägningstid på minst tolv månader efter en skriftlig uppsägning från medlemmen till nätverksadministratören och nyttjanderätten kan inte återkallas
av medlemmar som har en utestående bokning eller om nyttjanderätten har överlåtits till tredje man. Utträde från nätverket innebär inte att medlemmens
förpliktelse att betala några belopp som den är skyldig nätverksadministratören eller den anslutna anläggningen upphör.
21. BEGRÄNSNING AV ERSÄTTNINGSANSVAR.
Nyttjande av boende eller lägenheten och tjänster på en anläggning sker helt på den medlemmens ansvar som nyttjar det och nätverksadministratören
är inte (i den mån det inte avser dödsfall eller personskada som är en följd av oaktsamhet från nätverksadministratörens anställdas eller ombuds sida) på
något sätt ansvarig för skada eller förlust som uppstår av användningen av boende, lägenheten och sådana tjänster.
Nätverkets skadeståndsansvar, inklusive nätverksadministratörens skadeståndsansvar, gentemot en medlem eller gäst avseende deras användning
av eller oförmåga att använda nätverk är begränsat till de faktiska avgifterna som betalas till nätverksadministratören för relevant användning. Under
inga omständigheter är nätverksadministratören ansvarig för att betala skadestånd för särskild skada, skadestånd för följdskada eller skadestånd i
avskräckande syfte.
Inget i dessa regler eller nätverksdokumenten begränsar ansvaret för vilseledande uppgifter, personskada eller dödsfall och ska inte påverka eller ha någon
negativ inverkan på några lagstadgade rättigheter som medlem kan ha.
22. OFÖRUTSEDDA OMSTÄNDIGHETER OCH NÄTVERKSADMINISTRATÖRENS RÄTT ATT ANNULLERA BOKNINGAR.
Nätverksadministratören tar inget ansvar och har ingen skadeståndsskyldighet om en bokning blir otillgänglig av något skäl som ligger utom deras kontroll,
som överbokning (av annan än nätverksadministratören), om den anslutna anläggningen nekar åtkomst, om en ansluten anläggning inte fungerar eller
stänger, om en anläggning (oavsett skäl) upphör att vara en ansluten anläggning eller pga. någon naturkatastrof, force majeure, oroligheter inom landet,
terroristhandlingar, statliga åtgärder, avslutande av avtal som påverkar en ansluten anläggning som bokningen avser eller andra händelser som ligger
utanför deras rimliga kontroll. Om sådana omständigheter uppstår före avresa (om t.ex. en betydande skada har drabbat boendet eller den anslutna
anläggningen eller en ansluten anläggning har stängt) förbehåller sig nätverksadministratören rätten att avboka bokningen. Under dessa omständigheter
kan nätverksadministratören (efter eget gottfinnande och om ett likvärdigt boende finns tillgängligt) erbjuda medlemmen en likvärdig alternativ bokning
mot dennes RCI Points. Om nätverksadministratören väljer att inte göra det ska den (efter eget val) antingen återföra de RCI Points som använts för
den avbokade bokningen och behålla den transaktionsavgift som betalats som kredit på medlemmens konto så att den kan användas för framtida
transaktionsavgifter eller, på medlemmens begäran, återbetala den transaktionsavgift som betalats och låta medlemmen begära en ny bokning mot de
points som använts (förutsatt att alla ytterligare tillämpliga avgifter betalas).
Nätverksadministratören kan hålla inne eller annullera tilldelningen av RCI Points till en medlem på grund av naturkatastrof, force majeure, oroligheter inom
landet, terroristattack, statlig åtgärd, bristande betalningsförmåga, upphörande av avtal som påverkar en ansluten anläggning eller som har koppling till
den eller på grund av att den anslutna anläggningen har begått avtalsbrott, om en ansluten anläggning inte fungerar eller stängs eller några omständigheter
som ligger utanför nätverksadministratören rimliga kontroll som gör att boendet som dessa RCI Points baserade på blir obeboeligt eller oanvändbart. Efter
sådant innehållande eller avbokning kan medlemmen inte använda några motsvarande RCI Points, få någon återbetalning av de RCI Points som använts
eller någon transaktionsavgift som betalats, ej heller använda någon bokning eller transaktion som gjorts avseende aktuella RCI Points och har ingen rätt
till annan betalning som gjorts för eller i samband med den bokningen.
23. NÄTVERKSADMINISTRATÖRENS RÄTTIGHETER.
Nätverksadministratören får avstå från att tillämpa en bestämmelse, bl.a. en som gäller transaktionsavgifter, som eljest förekommer i Nätverkets
dokumentation. När en medlem använder sina RCI Points för att göra en bokning av RCI Points Partner Förmåner, överlåts dessa RCI Points till
Nätverksadministratören för att utnyttjas vid marknadsföring och drift av Nätverket. Nätverksadministratören får använda dessa RCI Points för att göra
en bokning av semesterbostad, för att göra dessa RCI Points tillgängliga för associerade medlemmar eller på annat sätt utnyttja eller förfoga över
dessa RCI Points helt enligt eget gottfinnande. På grundval av förutsedd efterfrågan får Nätverksadministratören byta ut semesterbostad i Nätverket
mot semesterbostad i det externa bytesprogrammet. Vidare får Nätverksadministratören när som helst avveckla en semesterbostad, som det på goda
grunder bedömer förbli outnyttjad. Slutligen gäller att Nätverksadministratören får efter eget skön godtaga eller avböja vilket avtal om deltagande som
helst.
24. NÄTVERKETS OKRÄNKBARHET.
Utöver alla andra rättigheter som tillkommer Nätverksadministratören med stöd av Nätverkets dokumentation har Nätverksadministratören rätt att efter
eget skön vidtaga de åtgärder som Nätverksadministratören anser nödvändiga för att säkerställa Nätverkets fortsatta okränkbarhet. Exempel på sådana
åtgärder kan vara inskränkningar av medlemmarnas rätt att åtnjuta RCI Points Partner Förmåner, inskränkningar av tidsalternativ eller antalet RCI Points
som får sparas, lånas, överlåtas eller hyras samt justeringar av semesterbostads RCI Points värde och RCI Points PartnerFörmåners värde, men behöver
inte vara begränsade till dessa åtgärder.
25. ÄNDRING.
Nätverksadministratören får ändra föreliggande föreskrifter när som helst. Ändringar som berör medlemmarna skall av Nätverksadministratören meddelas
desamma genom skriftligt besked, adresserat till varje medlem på vederbörandes senast kända postadress enligt Nätverksadministratörens noteringar.
Alternativt får information om ändringar lämnas genom nyhetsbrev, publikation, årliga utskickeller via www.rci.com. Ändring av dokument som ingår i
nätverksdokumentationen träder i kraft vid publicering eller utskick.
26. EXKLUSIV DOMSRÄTT.
Föreliggande föreskrifter skall i alla avseenden regleras av och tolkas enligt engelsk rätt, och alla rättsförfaranden med stöd av kodifierad rätt eller
sedvanerätt inom ramen för detta avtal skall handläggas av engelsk domstol (vars domsrätt den anslutne uttryckligen medger), för så vitt RCI ej enligt
uteslutande eget gottfinnande beslutar att, på grund av utomrättslig eller annan upprättelse som RCI påyrkat, rättsförfarandet bör anhängiggöras i en
rättsordning där den anslutne eller semesteranläggningen är domicilierad.
27. AVTALSBESTÄMMELSES OGILTIGHET
Om någon av bestämmelserna i dessa regler eller i nätverksdokumenten skulle bli ogiltiga, olagliga eller omöjliga att verkställa ska det inte påverka
giltigheten för återstående bestämmelser i dessa regler och i nätverksdokumenten.
28. HÄVANDE
Nätverket fortsätter att existera utan tidsbegränsning (med förbehåll för eventuell tillämplig giltighetsperiod) om det inte avslutas eller upplöses i förtid av
nätverksadministratören. Om nätverket eller nätverksadministratören avvecklas eller upplöses ska nätverksadministratören, med minst tolv månaders
uppsägningstid, ge sådan information och vägledning om processen till medlemmarna som enligt nätverksadministratören är rimlig.
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29. MEDDELANDEN OCH ÄNDRADE AVGIFTER
Enligt bestämmelserna i regel 27 nedan ska alla meddelanden enligt dessa programregler ges skriftligen och levereras via e-post eller per brev adresserat
till mottagaren med förbetald post och anses vara mottaget 14 dagar efter dagen då de postades eller omedelbart om de sänds med e-post. När en
medlem ges kännedom om det faktum att information måste ges enligt dessa regler på annat sätt, t.ex. via internet eller motsvarande, ska meddelandet
anses börja gälla antingen omedelbart om medlemmen kontaktas digitalt och ges kännedom om sådan information eller data på internet eller motsvarande
eller inom 14 dagar efter att desamma gjorts tillgängliga via internet eller motsvarande. De avgifter och priser som nätverksadministratören tar ut (däribland
transaktionsavgifter) ses regelbundet över av nätverksadministratören och alla avgifts- och prisändringar som är en följd av översynen träder i kraft
omedelbart. Nätverksadministratören kan dessutom när som helst ändra sina priser och avgifter. Ändrade priser och avgifter publiceras på www.RCI.com
(eller meddelas medlemmarna per brev eller e-post) och träder i kraft så snart de publicerats eller meddelats.
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ÖVERLÅTELSETILLSTÅND

(Namn) (Anläggningens namn)
Jag/vi önskar överlåta följande ägandevecka/veckor till bytessystemet RCI Points Network.
Enhetens nummer.................................................... Storlek................................................................... Veckor).......................................................................
Enhetens nummer.................................................... Storlek................................................................... Veckor).......................................................................
Enhetens nummer.................................................... Storlek................................................................... Veckor).......................................................................
Enhetens nummer.................................................... Storlek................................................................... Veckor).......................................................................
Enhetens nummer.................................................... Storlek................................................................... Veckor).......................................................................

Jag/vi är införstådd(a) med att jag/vi fortfarande har ansvaret för betalningen av underhållsavgifterna för mina/våra veckor, och jag/vi är beredd(a) att lämna
betalningsbevis, om så önskas.
Jag/vi bekräftar att ovannämnda vecka/veckor får användas av RCI Europe (Points) Ltd i enlighet med reglerna för RCI Points Network.
Jag/vi bekräftar att ovannämnda vecka/veckor inte har överlåtits till något annat bytesföretag eller annan tredje part än RCI Europe (Points) Ltd och är fria att
delas ut utan restriktioner till RCI Points Network.
För att underlätta behandlingen av dessa RCI Points Network ber vi Er omgående skicka bevis till RCI på att jag/vi är ägare till ovanstående veckor och att
alla underhållsavgifter är betalade.
Jag/vi hoppas att Ni omgående sänder den efterfrågade informationen.

Med vänlig hälsning,

Texta namn

...........................................................................................................................................................................................................................

Adress

...........................................................................................................................................................................................................................

		

...........................................................................................................................................................................................................................

		

...........................................................................................................................................................................................................................

		

...........................................................................................................................................................................................................................

Underskrift

...........................................................................................................................................................................................................................
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