Villkor för Användning
AVTAL MELLAN ER OCH RCI EUROPE
RCI Europe (“RCI”, “vi”, “oss” eller “vår”) erbjuder er denna Websida. I och med att ni
använder denna Websida och/eller accepterar de villkor, förbehåll eller tillkännagivanden
som publiceras på denna Websida (”Villkor” eller “Villkoren”) anses ni ha accepterat alla
sådana Villkor. OM NI INTE ACCEPTERAR DESSA VILLKOR ÄR NI INTE BERÄTTIGAD ATT
ANVÄNDA DENNA WEBSIDA. GENOM ATT KLICKA PÅ KNAPPEN “JAG ACCEPTERAR”, ÄR
REGISTRERINGSPROCESSEN KOMPLETT OCH GENOM ATT DÄREFTER KLICKA PÅ KNAPPEN
“FORTSÄTT”, ELLER, OM NI TIDIGARE REGISTRERAT ER, GENOM ATT LOGGA IN PÅ DENNA
WEBSIDA, ANGER NI ATT NI ÄR AKTUELL MEDLEM HOS RCI, OCH ATT NI ACCEPTERAR ATT
NI ÄR BUNDEN AV ALLA VILLKOR.
Dessa Villkor gäller både er användning av denna Websida, och all Internet trafik som
besöker densamma. RCI förbehåller sig rätten, efter eget gottfinnande, att modifiera, ändra
eller på annat sätt när som helst uppdatera dessa Villkor. Sådana modifieringar, ändringar
eller uppdateringar skall gälla omedelbart från det att de tillkännages. Genom att använda
denna Websida efter det att RCI har tillkännagivit sådana modifieringar, ändringar eller
uppdateringar, accepterar ni därmed att vara bunden av sådana ändrade Villkor.
Denna Websida tillåter att ni länkar till många andra Websidor som kan, men inte behöver
var knutna till denna Websida och/eller till RCI och som har villkor, förbehåll eller
tillkännagivanden för användning som skiljer sig från, eller innehåller villkor, bestämmelser
och tillkännagivanden utöver, Villkoren som specificerats på denna Websida. Er tillgång till
sådana websidor via länkar, tillgängliga på denna Websida, regleras av de villkor, förbehåll
eller tillkännagivanden och regler som gäller för användning av dessa andra websidor, och
inte för användning av denna Websida.
RCI garanterar inte överföring eller bearbetning av någon information eller on-line aktivitet
som inkommit till denna Websida. Överföring av information innebär inte att on-line
aktiviteten har godkänts eller avvisats, utan endast att överföringen har initierats. Alla online aktiviteter bekräftas skriftligen. Vidare kan tillgängligheten till och från denna Websida
variera, och denna Websida kan vara otillgänglig eller periodvis vara ”nere”. RCI förbehåller
sig rätten att stänga av eller upphöra med denna Websida, helt eller delvis, av
affärsmässiga eller tekniska skäl. Emellertid kommer RCI’s medlemsservice att var åtkomlig
för användning via telefon eller post.
RIKTLINJER FÖR PERSONUPPGIFTER
Klicka här för våra riktlinjer för personuppgifter.
VARUMÄRKEN, COPYRIGHTS OCH RSTRIKTIONER
Denna Websida ägs, kontrolleras, sköts och drivs av RCI Europe, Kettering Parkway,
Kettering, Northants NN15 6EY, United Kingdom. Tel: + 44 (0) 1536 310111. Copyright ©
2001 – 2006 RCI Europe. All rights reserved.
Allt innehåll på denna Websida, inklusive, men inte begränsat till text, bilder, illustrationer,
ljudklipp och videoklipp, skyddas av copyright, varumärken, och/eller andra immateriella
rättigheter (vilka skyddas av amerikansk(USA) och internationell copyright lagstiftning och
överenskommelser, integritetspolicy eller lagar för publicering av information, eller av regler
och förordningar för kommunikation), och ägs och kontrolleras av RCI, eller dess anknutna
eller tillhörande enheter, kompanjoner eller partners; eller av någon tredje parts
innehållsleverantör, handlare, sponsor och licensgivare (samlingsnamn ”Leverantörer”) vilka
har licensierat sitt innehåll eller rätten att marknadsföra sina produkter och/eller tjänster till
RCI.
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Innehåll på denna Websida eller någon websida som ägs, kontrolleras, sköts, drivs, eller
licensieras av RCI’s kompanjoner eller partners, eller Leverantörer får endast användas för
ert personliga icke-kommersiella ändamål. Ni har rätt att skriva ut en kopia på innehållet,
men ni har inte rätt att kopiera, reproducera, återpublicera, ladda upp, posta, sända,
distribuera och/eller exploatera innehåll eller information på något sätt (inklusive e-post
eller i annan elektronisk form), eller någon programvara som används för utnyttjande av
sådant innehåll eller information, för kommersiell användning utan att i förväg ha erhållit
skriftligt tillstånd från RCI eller någon av deras anknutna eller tillhörande enheter,
kompanjoner eller partners, eller Leverantörer. Ni kan begära tillstånd genom att faxa en
förfrågan till RCI Europe, Juridiska Avdelningen, på faxnummer +44 (0)20 8762 6632. Utan
att i förväg ha erhållit skriftligt tillstånd av RCI eller någon av deras anknutna eller
tillhörande enheter, kompanjoner eller partners, eller Leverantörer, är det förbjudet att
förändra innehållet, att använda innehållet på någon annan websida eller i någon
nätverksansluten datormiljö, eller att använda innehållet för något annat ändamål än
personligt, icke-kommersiellt bruk, och bryter mot de copyright-, varumärkesrättigheter,
eller andra äganderättigheter som innehas av ägarna till RCI eller dess anknutna eller
tillhörande enheter, kompanjoner eller partners, eller Leverantörer. Som ett villkor för att få
använda denna Websida, försäkrar ni RCI att ni inte kommer att utnyttja denna Websida för
något ändamål som är lagstridigt eller som dessa Villkor förbjuder, innefattande utan
begränsning publicering eller spridning av hotfullt eller kränkande, ärekränkande, obscent,
anstötligt, upphetsande, pornografiskt eller vanhelgande material.
Givet Internets unika egenskaper samt behovet att skydda RCI’s system och unika egna
teknologi, förbehåller sig RCI den oinskränkta rätten att när som helst begränsa eller
förbjuda tillgång till denna Websida, för vilken användare som helst och av vilken anledning
som helst och speciellt för att begränsa eller förbjuda åtkomst för användare som uppvisar
mönster av missbruk, eller ovanligt eller olämpligt utnyttjande av denna Websida, eller som
bryter mot dessa Villkor. Om ni bryter mot något av dessa Villkor, upphör era rättigheter att
utnyttja denna Websida omedelbart, utan att ni i förväg behöver underrättas om detta.
Ni har inte rätt att på er egen websida använda några varumärken, eller annat
copyrightmaterial som förekommer på denna Websida, inkluderande, men inte begränsat till
några logotyper eller tecken, utan skriftligt medgivande av ägaren till varumärket eller
copyright-rättigheten. Ni har inte rätt att på er egen, eller på någon annan websida, infoga
eller på något annat sätt tillfoga något av det innehåll eller material som förekommer på
denna Websida utan skriftligt medgivande i förväg från RCI.
RCI Europe är dotterbolag till Resort Condominiums International, LLC, vilket är ägare till
ett antal registrerade varumärken, inklusive, men inte begränsat till RCI&Design, RCI’s
logotyp, och domännamnen www.rci.com och www.rci.co.uk. Andra produkter och
företagsnamn som nämns häri kan vara varumärken som tillhör respektive ägare, oavsett
om de är registrerade eller inte.
FRISKRIVNING BETRÄFFANDE GARANTIER OCH ANSVARSSKYLDIGHET
ALLT INNEHÅLL PÅ DENNA WEBSIDA TILLHANDAHÅLLES I BEFINTLIGT SKICK OCH UTAN
NÅGRA SOM HELST UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER.
FÖRUTOM VAD GÄLLER DE GARANTIER SOM ENLIGT BRITTISKA ELLER EU-LAGAR,
TILLÄMPLIGA PÅ PÅ DESSA VILLKOR, SOM KAN ANSES GÄLLA ENLIGT LAG OCH DÄR
UNDANTAG ELLER ÄNDRINGAR EJ KAN GÖRAS, LÄMNAR RCI, DERAS ANKNUTNA ELLER
TILLHÖRANDE ENHETER, KOMPANJONER ELLER PARTNERS, OCH LEVERANTÖRER INGA
SOM HELST GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER INDIREKTA, INKLUSIVE, MEN INTE
BEGRÄNSAT TILL INDIREKTA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, TILLFREDSTÄLLANDE
KVALITET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, ÄGANDERÄTT OCH INTRÅNG. VARKEN
RCI, DERAS ANKNUTNA ELLER TILLHÖRANDE ENHETER, KOMPANJONER ELLER PARTNERS,

ELLER LEVERANTÖRER, ELLER NÅGON PERSON DELAKTIG I SKAPANDE, PRODUKTION OCH
DISTRIBUTION AV DENNA WEBSIDA, GARANTERAR ATT FUNKTIONERNA SOM FINNS PÅ
DENNA WEBSIDA KOMMER ATT FUNGERA OAVBRUTET ELLER FELFRITT, ATT DEFEKTER
ELLER BRISTER KOMMER ATT KORRIGERAS, ELLER ATT SERVERN SOM TILLHANDAHÅLLER
INNEHÅLLET ÄR FRI FRÅN VIRUS ELLER ANDRA SKADLIGA KOMPONENTER. INNEHÅLLET
SOM NI HAR ÅTKOMST TILL PÅ DENNA WEBSIDA ÄR ENDAST AVSETT FÖR ER
BEKVÄMLIGHET OCH FÖR ATT TILLHANDAHÅLLA INFORMATION OCH
TRANSAKTIONSFÖRMÅGA.
RCI GARANTERAR INTE ELLER TAR INTE NÅGOT ANSVAR FÖR DE RESULTAT SOM KAN
ERHÅLLAS FRÅN ANVÄNDNING AV DENNA WEBSIDA, EJ HELLER FÖR TILLFÖRLITLIGHET
ELLER GÅNGBARHET FÖR NÅGOT INNEHÅLL, INFORMATION, TJÄNST OCH/ELLER
HANDELSVARA FÖRVÄRVAD EFTER ANVÄNDANDE AV DENNA WEBSIDA. VI ANSTRÄNGER
OSS FÖR ATT SÄKERSTÄLLA ATT INNEHÅLLET SOM NI TAR DEL AV PÅ DENNA WEBSIDA
ALLTID ÄR KORREKT. EMELLERTID KAN INNEHÅLLET VARA BEHÄFTAT MED VISSA BRISTER,
TYPOGRAFISKA FEL ELLER UTELÄMNANDEN. VI KOMMER ATT GÖRA VÅRT BÄSTA FÖR ATT
KORRIGERA FEL OCH UTELÄMNANDEN SÅ SNART DET ÄR PRAKTISKT MÖJLIGT EFTER DET
ATT VI HAR BLIVIT UNDERRÄTTADE OM DESSA. ÄNDRINGAR GÖRS REGELBUNDET I DET
INNEHÅLL NI TAR DEL AV PÅ DENNA WEBSIDA INKLUSIVE TILLÄGG, AVLÄGSNANDE OCH
KORRIGERINGAR SOM DÄRTILL GÖRS OCH FÖRBÄTTRINGAR OCH/ELLER ÄNDRINGAR KAN
GÖRAS I FUNKTIONALITET, DESIGN ELLER LAYOUT AV DENNA WEBSIDA.
NI SAMTYCKER UTTRYCKLIGEN TILL ATT ANVÄNDNING AV DENNA WEBSIDA SKER HELT PÅ
EGEN RISK. NI (OCH EJ RCI) STÅR FÖR HELA KOSTNADEN FÖR ALL NÖDVÄNDIG SERVICE,
REPARATION ELLER AVHJÄLPANDE AV FEL I ERT SYSTEM. NI SAMTYCKER UTTRYCKLIGEN
TILL ATT VARKEN RCI, DERAS ANKNUTNA ELLER TILLHÖRANDE ENHETER, KOMPANJONER
ELLER PARTNERS, ELLER LEVERANTÖRER, ELLER NÅGON AV DERAS RESPEKTIVE
ANSTÄLLDA ELLER AGENTER, ELLER NÅGON PERSON ELLER ENHET DELAKTIG I
SKAPANDET, PRODUKTIONEN OCH DISTRIBUTIONEN AV DENNA WEBSIDA, ÄR ANSVARIG
ELLER SKYLDIG ATT ERSÄTTA NÅGON PERSON ELLER NÅGON SOM HELST ENHET FÖR
NÅGON FÖRLUST, SKADA (VARE SIG INDIREKT, STRAFFRÄTTSLIG, OFÖRUTSEDD,
SPECIELL, ELLER PÅFÖLJANDE), OLÄGENHET ELLER NÅGON ANNAN ORSAK AV NÅGOT SOM
HELST SLAG BASERAT PÅ AVTAL, KRÄNKNING, STRIKT ANSVAR ELLER ANNAT SOM
ORSAKAS AV ELLER SOM KOMMER AV ANVÄNDANDE ELLER FÖRSÖK TILL ANVÄNDANDE AV
DENNA WEBSIDA ELLER ANNAN LÄNKAD SIDA, FÖRUTOM VID OLÄGENHET, FÖRLUST
ELLER SKADA VID DÖDSFALL ELLER PERSONSKADA DÅ INGEN BEGRÄNSNING
FÖRELIGGER.
EXEMPELVIS OCH UTAN ATT BEGRÄNSA ALLMÄNGILTIGHETEN I DET FÖREGÅENDE, SKALL
RCI, DERAS ANKNUTNA ELLER TILLHÖRANDE ENHETER, KOMPANJONER ELLER PARTNERS,
OCH LEVERANTÖRER, EJ VARA FÖRPLIKTIGADE TILL ATT UTGE ERSÄTTNING FÖR FÖRLUST
ELLER SKADA UPPKOMNA UR ELLER SOM RESULTAT AV BRISTANDE FUNKTION HOS DENNA
WEBSIDA, FEL, UTELÄMNANDE, AVBROTT, AVLÄGSNANDE, DEFEKT, DRIFTSFÖRDRÖJNING,
DATAVIRUS, STÖLD, FÖRSTÖRELSE, OTILLÅTEN TILLGÅNG TILL ELLER FÖRÄNDRING AV
PERSONLIGA REGISTER, ELLER ANNAT MATERIAL SOM FÖREKOMMER PÅ DENNA WEBSIDA.
NI BEKRÄFTAR UTTRYCKLIGEN OCH SAMTYCKER TILL ATT RCI EJ ANSVARAR FÖR
ÄREKRÄNKANDE, ANSTÖTLIGT ELLER OLAGLIGT BETEENDE AV ANDRA ABONNENTER ELLER
TREDJE PARTER.
RCI, DERAS ANKNUTNA ELLER TILLHÖRANDE ENHETER, KOMPANJONER ELLER PARTNERS,
OCH LEVERANTÖRER ÄR SKYLDIGA ATT ERSÄTTA DIREKTA FÖRLUSTER ORSAKADE AV
ELLER RESULTERANDE FRÅN ANVÄNDNING AV DENNA WEBSIDA, VARE SIG BASERAT PÅ
AVTAL, KRÄNKNING, STRIKT ANSVAR ELLER ANNORLEDES, MAXIMALT UPPGÅENDE TILL
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DET TOTALA VÄRDET AV TRANSAKTIONEN I SAMBAND MED DEN HÄNDELSE ELLER SERIEN
AV HÄNDELSER SOM LIGGER TILL GRUND FÖR KRAVET.
DETTA AVSNITT RÖRANDE ANSVARSSKYLDIGHET GÄLLER ENDAST OCH I SÅ STOR
UTSTRÄCKNING SOM GÄLLANDE LAGSTIFTNING TILLÅTER.
DETTA PÅVERKAR INTE ERA LAGSTADGADE RÄTTIGHETER SOM KONSUMENT.
ERSÄTTNING
Ni accepterar att ersätta, och ej hålla RCI, dess kompanjoner eller partners, och
Leverantörer, och dess tjänstemän, chefer, anställda, anknutna eller tillhörande parter,
agenter, licensgivare och underleverantörer, ansvariga för alla förluster, utgifter, skador och
kostnader, inklusive rimliga rättsliga kostnader, orsakade av att ni på något sätt bryter mot
något av dessa Villkor.
TREDJE PARTS RÄTTIGHETER
Dessa Villkor är avsedda att gagna RCI, dess kompanjoner eller partners, och Leverantörer,
och deras tjänstemän, chefer, anställda, anknutna eller tillhörande enheter, agenter,
licensgivare och underleverantörer. Var och en av dessa individer eller enheter har rätt att
självständigt och gentemot er direkt hävda och genomdriva att ni åtföljer dessa Villkor.
LÄNKAR
Denna Websida kan innehålla länkar till andra websidor (”Länkade Platser”). De Länkade
Platserna är endast avsedda för er nytta och information och som sådana, sker access till
dessa på er egen risk. Innehållet på alla Länkade Platser ligger utanför RCI’s kontroll, och
RCI är inte ansvariga för eller kan inte ställas till svars för och står inte bakom, sådant
innehåll, oavsett om RCI har anknytning till ägarna av sådana Länkade Platser eller inte. Ni
får inte upprätta en hyperlänk till denna Websida eller tillhandahålla någon länk som
konstaterar eller antyder att RCI, eller någon av deras anknutna eller tillhörande enheter,
kompanjoner eller partners, eller Leverantörer, står bakom eller understödjer er egen eller
någon annan websida.
SERVICE OCH HJÄLP
Klicka här för hjälp med frågor eller problem med denna Websida.
ANVÄNDNING AV RCI EXCHANGE PROGRAMME
RCI Exchange Programme funktionen som är tillgänglig på denna Websida finns där endast
för att hjälpa er att förnya ert medlemskap, göra depositioner, få vetskap om tillgängliga
byten, begära byten, reservera och bekräfta byten, genomföra on-line transaktioner och
köp och för inga andra ändamål. Ni garanterar att ni åtminstone har fyllt 18 år, har gällande
RCI Medlemskap, och har laglig rätt att ingå detta Avtal och att utnyttja denna Websida i
enlighet med vad alla dessa Villkor häri anger. Ni samtycker till att vara ekonomiskt
ansvarig för all er användning av denna Websida (såväl som andra personers användning av
ert konto, inkluderande utan begränsning minderåriga (personer under 18 år) tillhörande ert
hushåll). Ni samtycker till att övervaka all användning av denna Websida via ert konto eller i
ert namn. Ni garanterar också att all information (inklusive uppgifter som ni lämnar till RCI i
syfte att göra depositioner, begära byten, göra reservationer och genomföra on-line
transaktioner) som lämnas av er eller medlemmar av ert hushåll, eller av tredje part som
godkänts och övervakas av er, vid användande av denna Websida, är sann och korrekt.
Ni garanterar vidare att alla kreditkort eller betalkort som ni använder för att genomföra
transaktioner är era egna och att tillräckliga medel finns tillgängliga på varje sådant kreditoch betalkonto för att täcka kostnader för program, produkter eller tjänster som ni köper.
Om några av de uppgifter som ni lämnat har ändrats, är det ert ansvar att underrätta RCI
om detta snarast möjligt. Spekulativa, falska eller bedrägliga aktiviteter eller on-line

transaktioner eller några aktiviteter eller on-line transaktioner i syfte att förekomma
efterfrågan, är utan begränsning förbjudet.
RCI’s Villkor för Medlemskap, vilka är separata villkor och bestämmelser från dessa Villkor,
skall gälla för alla on-line aktiviteter och transaktioner med hjälp av och i samband med RCI
Exchange Programme funktionen som är tillgänglig på denna Websida. Ni accepterar att
följa alla sådana villkor och bestämmelser för RCI medlemskap och/eller några villkor och
bestämmelser uppställda av någon av RCI's kompanjoner, partners, underleverantörer eller
Leverantörer och andra tredje parter med vilka ni väljer att ha att göra med, inklusive men
inte begränsat till betalning av alla belopp när de förfaller till betalning och att följa alla
regler och restriktioner vad gäller tillgänglighet, nyttjande och användning av bytesboende.
RCI är inte ansvariga för att tillhandahålla er sådana program som inte har med
bytesverksamheten att göra, produkter och tjänster som erbjudits av deras kompanjoner,
partners, underleverantörer eller Leverantörer och annan tredje part, oavsett om vi agerar
som agenter för sådana enheter eller ej, eller för någon del av förhållandet mellan er eller
någon av dessa enheter. Ni är ansvarig för alla ersättningar, avgifter, direkta eller indirekta
skatter och andra kostnader som uppstår från användningen av denna Websida eller
uppstår vid genomförandet av on-line transaktioner med hjälp av och i samband med RCI
Exchange Programme funktionen som finns på denna Websida.
Denna Websida förhindrar inte att ni gör felaktiga depositioner, begär omöjliga byten, och
gör omöjliga och/eller felaktiga bytesreservationer, såsom två samtidiga byten till olika
resorter vid samma tid. Om ni gör felaktiga depositioner, eller begär omöjliga byten, eller
gör omöjliga och/eller felaktiga bytesreservationer, accepterar ni att detta är era egna fel
och/eller förbiseenden, att detta helt och hållet är på ert eget ansvar, och att RCI inte
kommer att vara skyldiga till återbetalning, vare sig helt eller delvis, eller vara förpliktigad
att rätta till den situation som uppstått genom att ni gjort sådana fel och on-line
transaktioner av misstag.
Enligt USA’s lagstiftning finns ett antal länder listade med Inskränkt (Restricted) eller
Förbjuden (Prohibited) rätt avseende tillhandahållande av reserelaterade tjänster. Länder
med Inskränkt rätt inkluderar, men är inte nödvändigtvis begränsat till Cuba, Iran, Libyen
och Sudan. RCI, deras anknutna eller tillhörande enheter, kompanjoner, eller partners, och
Leverantörer och/eller deras respektive agenter, licensgivare och underleverantörer har inte
möjlighet att vare sig acceptera depositioner, överväga eller tillåta önskemål om byte eller
genomföra och fullfölja bytesreservationer eller bekräfta ärenden på eller med hänvisning
till RCI Exchange Programme funktionen som finns tillgänglig på denna Websida från någon
RCI Medlem som är medborgare i, eller som har annat medborgarskap och permanent
uppehållstillstånd i någon av de länder betecknade med Inskränkt eller Förbjuden rätt och
som önskar att göra en deposition vid, eller byta till någon Ansluten Resort i USA; och inte
heller möjlighet att överväga eller tillåta någon RCI Medlem som är medborgare i USA eller
som har annat medborgarskap och permanent uppehållstillstånd i USA att göra en
deposition vid någon Ansluten Resort i något av de länder som är betecknade med
Inskränkt eller Förbjuden rätt, eller byta till ett boende deponerat i RCI Exchange
Programme av någon RCI Medlem som är medborgare i eller som har permanent
uppehållstillstånd i något av de länder som är betecknade med Inskränkt eller Förbjuden
rätt.
VALUTAKONVERTERARE
Kostnaden för utländska produkter och tjänster kan vara föremål för valutaförändringar.
Valutakurser baseras på olika tillgängliga källor och skall endast användas som vägledning.
Kurserna är inte exakta och den faktiska kursen kan variera. Valuta noteringar uppdateras
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inte varje dag. Kontrollera datumet på tjänsten ”Currency Converter” för datum då kursen
senast uppdaterades. Den information som tillhandahålles via denna tjänst kan betraktas
som riktig, men RCI, dess anknutna och tillhörande enheter, kompanjoner eller partners,
och Leverantörer och/eller deras respektive agenter, licensgivare och underleverantörer,
garanterar inte riktigheten. När denna information används för finansiella ändamål, råder
RCI er att konsultera en kvalificerad professionell person för att verifiera riktigheten i
valutakurserna. RCI, dess anknutna och tillhörande enheter, kompanjoner eller partners,
och Leverantörer och/eller deras respektive agenter, licensgivare och underleverantörer
godkänner inte att denna information används för något annat än personligt bruk och
förbjuder i största möjliga utsträckning vidareförsäljning, vidare distribution och användning
av denna information för kommersiella ändamål.
TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING OCH TVISTER
Detta Avtal ( och tvister, anspråk eller förhandlingar av något slag som härrör från eller på
något sätt är förknippade med användningen av denna Websida och/eller RCI Exchange
Programme funktionen som finns på denna Websida) skall regleras och tolkas av Engelsk
lag. Ni samtycker härmed till engelsk domstols exklusiva rätt till rättskipning vad gäller alla
tvister som orsakas av eller som kan härledas till användningen av denna Websida. Den
som väljer att skaffa sig tillgång till denna Websida från länder utanför Storbritannien
ansvarar för att rätta sig efter lokal lagstiftning, om, och i den utsträckning lokal lagstiftning
är tillämplig. Ni har inte rätt att använda eller exportera material eller innehåll som finns på
denna Websida i strid med Storbritanniens och EU’s exportlagar och förordningar. Om
någon av bestämmelserna i dessa Villkor är lagstridiga, ogiltiga eller av någon anledning ej
kan vinna laga kraft, skall denna bestämmelse skiljas från dessa Villkor.
Ni samtycker till att inget Joint Venture, partnerskap, anställning, eller agentförhållande
existerar mellan er och RCI som ett resultat av detta Avtal, eller av er användning av denna
Websida.
AVTALET I SIN HELHET
Bestämmelserna i dessa Villkor, och varje åliggande och annat dokument som åberopas
häri, representerar det fullständiga Avtalet mellan RCI, dess anknutna eller tillhörande
enheter, kompanjoner eller partners, och Leverantörer å ena sidan och å andra sidan er,
och ersätter alla andra tidigare förslag, avtal eller överenskommelser (muntliga eller
skriftliga) som inte inkluderas häri. Skulle någon motsägelse föreligga mellan dessa Villkor
och några kommande publicerade villkor, bestämmelser och tillkännagivanden gällande
användning eller förståelse, skall de senast publicerade Villkoren eller villkor, bestämmelser
och beaktanden anses råda.
En tryckt version av dessa Villkor och av något tillkännagivande angivet i elektronisk form,
skall tillåtas användas vid rättslig förhandling eller förvaltningsförhandling baserad på eller
relaterad till detta Avtal, i samma utsträckning som och som föremål för samma
bestämmelser som gäller andra affärsdokument och dokumentation som ursprungligen
skapats och underhållits i tryckt form.
RÄTTIGHETER SOM INTE UTTRYCKLIGEN MEDGES HÄRI ÄR RESERVERADE FÖR RCI

Villkor och bestämmelser för Extra semestrar
Dessa bokningsvillkor, våra policyer om kakor (cookies) och sekretess samt all annan skriftlig
information som vi meddelat dig innan vi bekräftade din bokning utgör grunden för ditt avtal om
att hyra boende på en anläggning ("ansluten anläggning") med RCI Europe eller, när det är
tillämpligt, dess anslutna eller närstående enheter, intresseföretag eller partner eller företag inom
koncernen Wyndham Worldwide (”RCI”, ”vi”, ”oss” eller ”vår”). Vi ber dig läsa igenom dem noga
eftersom de beskriver våra respektive rättigheter och åtaganden. I dessa bokningsvillkor avser
”du” och ”din” den först nämnda personen på bokningen och alla personer som omfattas av en
bokning eller personer som en bokning görs för eller överförs till.
Observera att de här villkoren endast gäller hyra av semesterboende och inte bytestransaktioner
eller ditt RCI-medlemskap.
Du måste vara RCI-medlem för att göra en bokning. Vid bokning bekräftar den först nämnde
personen på bokningen, å samtliga personer på bokningens vägnar, att:
a. Hen har läst dessa villkor och bestämmelser och att hen har befogenheten att acceptera
dem samt förbinder sig att följa dem.
b. Hen ger ditt samtycke till att informationen används i enlighet med våra
sekretessbestämmelser.
c. Hen för närvarande är RCI-medlem och att hens medlemskap inte har avslutats eller
avbrutits.
d. Hen är över 18 år (eller över 21 år vid bokning av boende i USA) och när hen gör en
beställning av tjänster med åldersgränser bekräftar hen att hen och alla medresenärer
har uppnått den ålder som krävs för att köpa tjänsterna.
Observera att RCI inte erbjuder något program för ekonomiskt skydd för bokningar som
görs.
RCI tillhandahåller inga transporttjänster och agerar inte som ”arrangör” enligt
beskrivningen i lagen om paketresor, paketsemestrar och paketrundresor från 1992
(Package Travel, Package Holidays and Package Tours Regulations 1992)
Vi kan när som helst ändra och uppdatera dessa villkor och bestämmelser. I så fall ska alla
efterföljande bokningar styras av den nya versionen.
1. Bokning och betalning av boende
En bokning har gjorts hos oss när a) betalningen är fullgjord och b) vi utfärdar en
bokningsbekräftelse till dig. Ett bindande avtal uppstår mellan dig och oss så snart vi har utfärdat
en bokningsbekräftelse till dig som bekräftar uppgifterna om din bokning och som skickas till dig
via e-post. Efter att du tagit emot den måste du, om du anser att några av uppgifterna på
bekräftelsen (eller något annat dokument) är fel, omedelbart meddela oss eftersom det inte går
att göra några ändringar senare och det kan påverka dina rättigheter negativt om vi inte
informeras om eventuella felaktigheter på en handling inom tio dagar efter att vi skickat den (fem
dagar för biljetter).
2. Tillgång på arrangemang
Vår möjlighet att bekräfta en bokning är beroende av tillgången på boende som andra har
deponerat hos RCI. Vi kan därför inte garantera att ett speciellt önskemål om ansluten
anläggning, område, resedatum, typ eller storlek på boendet eller annat som rör bytet kan
uppfyllas. Vi kommer dock att erbjuda alternativ som kan vara tillgängliga vid den tiden.

3. Särskilda förfrågningar
Eventuella särskilda förfrågningar måste framföras till oss vid bokning. Du ska då bekräfta din
begäran skriftligen. Vi kommer att göra allt vi kan för att försöka ordna rimliga sårskilda
förfrågningar från dig, men vi kan inte garantera att de kommer att fullgöras. Det faktum att en
särskild förfrågan har noterats på vår bekräftelse, faktura eller annan handling eller att den har
vidareförmedlats till vår leverantör innebär ingen bekräftelse av att förfrågan kommer att
uppfyllas. Om den särskilda förfrågan inte fullgjorts så innebär det inget avtalsbrott från vår sida,
om inte förfrågan har bekräftats särskilt av oss.
4. Handikapp och hälsoproblem
Vi är inte specialiserade på att leverera boende till handikappade, men vi gör vårt bästa för att
uppfylla särskilda behov som du kan ha. Om du eller någon medresenär har några hälsoproblem
eller något handikapp som kan påverka din vistelse ber vi dig att meddela oss fullständiga
uppgifter innan vi bekräftar din bokning, så att vi kan försöka att ge dig råd avseende hur lämpliga
dina arrangemang är. Om vi inte kan uppfylla aktuell persons behov ordentligt med rimliga
ansträngningar kommer vi inte att bekräfta bokningen, eller om du inte har gett oss fullständiga
uppgifter vid bokningen, kan vi avboka den och ta ut tillämpliga avbokningsavgifter när vi får
kännedom om dessa uppgifter.

5. Försäkring
Det är mycket viktigt att ha en ordentlig reseförsäkring och du bör kontrollera att du har
rätt försäkringsskydd. Om du väljer att resa utan tillräcklig försäkring är vi inte ansvariga för
några förluster som är en följd av och som avser skador som det är möjligt att teckna försäkring
för.
6. Korrekthet och priser

Vi anstränger oss för att se till att all information och priser på denna webbplats är
korrekta, vi förbehåller oss dock rätten att när som helst ändra priset på de boenden som
vi presenterar. Du måste kontrollera det aktuella priset och alla andra uppgifter avseende
det boende som du vill boka omedelbart innan din bokning bekräftas.
Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra priset på osålt boende och korrigera
eventuella fel (oavsett om det gäller beskrivning, pris eller annat).
Priset på ditt bekräftade boende är vid var tid föremål för förändringar som kan uppstå av
regeringars agerande, som ändrad moms, annan försäljningsskatt eller andra förändringar som
regeringen genomför samt för förändrade valutakurser, som var för sig eller i kombination kan
innebära en ändring av boendepriset.
7. Du gör ändringar
Om du vill ändra någon del av boendet efter att bekräftelsefakturan har utfärdats (med bl.a.
bokningens datum) måste du informera oss om det skriftligen så snart som möjligt. Det ska göras
av den person vars namn står överst på bokningen. Vi försöker att hjälpa till, men vi kan inte
garantera att vi kan genomföra önskad förändring. Om vi kan uppfylla en begäran tas en
administrationsavgift ut tillsammans med den extra kostnad som ändringen orsakar plus de

kostnader som uppstår för oss och för våra leverantörer. Du bör vara medveten om att dessa
kostnader sannolikt kommer att öka ju närmare avresan som ändringarna görs och du bör därför
kontakta oss så snart som möjligt. I de fall vi inte kan hjälpa dig och du inte önskar gå vidare med
den ursprungliga bokningen kommer vi att hantera det som en avbokning från din sida. I det här
fallet kan en avbokningsavgift tas ut och eventuella betalningar som du redan har gjort kommer
inte att återbetalas.
Observera även att flygbiljetter och andra transportbiljetter sannolikt inte återbetalas och att du
kanske måste köpa nya biljetter till ett högre pris. Du måste kontakta transportleverantören för att
lösa det.

8. Hemresa i förtid
Om du tvingas (eller väljer) att återvända hem i förtid kan vi inte återbetala några kostnader för
boende som du inte har utnyttjat. Om du avbryter dina arrangemang och återvänder hem tidigt
under omständigheter då du inte har någon rimlig orsak att klaga på standarden på tillhandahållet
boende, erbjuder vi ingen återbetalning för den del av ditt boende som du inte har använt, och vi
tar inget ansvar för några kostnader som kan uppstå i samband med detta. Beroende på
omständigheterna kan din reseförsäkring erbjuda täckning för hemresa i förtid och vi föreslår att
du framför ditt krav direkt till dem.

9. Du avbokar
Återbetalningar är endast tillgängliga om vi får ditt meddelande inom 24 timmar efter att du
gjort din bokning. Ditt meddelande om avbokning träder i kraft först när du har fått den av oss.
Du kan meddela oss om avbokning (i) enligt onlineprocessen, (ii) genom att e-posta oss på:
customerservices@europe.rci.com.
Eftersom det uppstår kostnader för oss när vi avbokar dina researrangemang måste du betala
tillämpliga avbokningsavgifter som visas nedan. (Avbokningsavgiften som anges beräknas
baserat på den totala kostnaden som ska betalas av den eller de personer som avbokar
exklusive försäkringspremier och tilläggsavgifter som inte återbetalas i den händelse att den
eller de personer som de gäller avbokar.)
Hur lång tid efter bokningen som RCI tar emot ditt
avbokningsmeddelande

Avbokningsavgift

Inom 24 timmar

€0

Senare tidpunkt

100 % av
semesterkostnaden

Om en eller flera av dina medresenärer avbokar och antalet boende minskar, ska ändå fullt pris
betalas per lägenhet av de boende som återstår.

Om anledningen till avbokningen omfattas av villkoren i din försäkring kan du ha möjlighet att
återkräva dessa avgifter. Vi drar av avbokningsavgifterna från de belopp som du redan har betalat
till oss. Ingen återbetalning ges för passagerare som inte utnyttjar boendet eller för tjänster som
inte använts.
10. Om vi ändrar eller avbokar ditt bokade boende

Observera särskilt: När två eller flera efterföljande veckor har bokats på en ansluten
anläggning kan du behöva flytta från en lägenhet till en annan för en andra eller en
efterföljande vecka.
Det är osannolikt att vi måste göra några ändringar av dina boendearrangemang, men det händer
att vi måste göra ändringar och vi förbehåller oss rätten att när som helst göra det. Vi förbehåller
oss rätten att när som helst avboka dina boendearrangemang.
Vilka rättigheter du har avseende ändringar vi gör beror på om vi gör en mindre eller en större
ändring: Exempel på "större ändringar" är t.ex. följande när det sker före avresa: en väsentlig
ändring av resmål för hela eller en stor del av tiden när ni är bortresta eller en förändring av
boende till en lägre standard eller klassificering under hela eller en stor del av tiden när ni är
bortresta. Ett exempel på en "mindre ändring" skulle t.ex. vara ett byte av boende till ett annat
boende av samma standard eller klassificering. Vi åtar oss inget ansvar om vi gör mindre
ändringar.
Om vi måste göra en större ändring eller avbokar kommer vi att meddela dig snarast möjligt och
om det finns tid att göra det före avresan kommer vi att erbjuda dig ett val mellan att i) (för större
ändringar) acceptera de ändrade arrangemangen eller (för både större ändringar och
avbokningar) att ii) acceptera ett erbjudande om alternativt researrangemang av jämförbar
standard från oss, om sådant är tillgängligt (vi återbetalar eventuell prisskillnad om alternativet
har ett lägre värde). Du måste meddela oss ditt val inom 7 dagar efter att vi framfört erbjudandet.
Om du inte gör det kommer vi att anta att du har valt att acceptera ändringen eller de alternativa
bokningsarrangemangen.
Ovanstående beskriver den maximala omfattningen av vårt ansvar för ändringar och avbokningar
och vi kan tyvärr inte ge någon ersättning för utgifter och förluster som kan uppstå som ett
resultat av en ändring eller en avbokning. Ovanstående alternativ kommer inte att vara
tillgängliga om vi gör en mindre ändring eller om vi avbokar som ett resultat av att du inte fullgör
eller bryter mot avtalet (t.ex. att du inte betalar i tid) eller om ändringen eller avbokningen som vi
gör uppstår som en följd av ändringar av den bekräftade bokningen som du begärt.
Mycket sällan kan vi av "force majeure" (se nedan) tvingas att ändra eller avbryta dina
arrangemang efter avresa. Om denna situation uppstår kommer vi tyvärr inte att kunna göra
några återbetalningar (om vi inte erhåller några från våra leverantörer), betala dig någon
ersättning eller ersätta några kostnader eller utgifter som uppstått för dig som en följd av detta.
11. Force majeure
Med undantag för när annat uttryckligen föreskrivs i dessa bokningsvillkor kommer vi inte att vara
ansvariga eller betala dig någon ersättning om våra avtalsmässiga åtaganden gentemot dig
påverkas av någon händelse som vi eller leverantören av den aktuella tjänsten inte kunde förutse
eller undvika, ens med all vederbörlig noggrannhet. Dessa händelser kan omfatta, men är inte
begränsade till, krig, hot om krig, civila konflikter, terroristhandlingar och deras konsekvenser eller
hot om sådana aktiviteter, uppror, agerande av regering eller annan nationell eller lokal
myndighet inklusive hamn- och flodmyndigheter, industriella konflikter, stängning pga. lockout,
natur- eller kärnkraftskatastrof, brand, kemisk eller biologisk katastrof, vulkaniska och geologiska
händelser samt ogynnsamt väder, havs-, is- och flodförhållanden och alla liknande händelser
som ligger utanför vår eller leverantörens kontroll. Rekommendationer från det brittiska
utrikesdepartementet om att undvika eller lämna ett visst land kan utgöra force majeure. Vi
kommer, utan begränsning, att följa det brittiska utrikesdepartementets rekommendationer.
12. Vårt ansvar för din bokning
Vi har en skyldighet att välja leverantörer av boende med rimlig skicklighet och noggrannhet. Vi
har inget ansvar gentemot dig för det faktiska tillhandahållandet av boendet, undantaget i fall då

det har bevisats att vi har brutit mot den skyldigheten och du har orsakats skada. Därför har vi,
förutsatt att vi har valt leverantör med rimlig skicklighet och noggrannhet, inget ansvar gentemot
dig för något som händer i boendet eller något agerande eller brister från leverantörens eller
annans sida.

Vi har heller inget ansvar i följande situationer:
(i) när boendet inte kan tillhandahållas som det bokats pga. omständigheter som ligger utanför
vår kontroll pga. force majeure.
(ii) när det för dig uppstår en förlust eller skada som inte hade kunnat förutses vid tiden för din
bokning, baserat på den information som du tillhandahållit.
(iii) när det för dig uppstår förlust eller skada som är kopplad till en affärsverksamhet.
(iv) när förlust eller skada är kopplad till en tjänst som inte utgör någon del av vårt avtal med dig.
(v) när tjänster eller faciliteter inte utgör någon del av vårt avtal eller när de inte har publicerats på
vår webbplats. Exempel på detta är utflykter som du bokar medan du är på resan eller annan
tjänst eller facilitet som din leverantör av boende eller annan leverantör accepterar att
tillhandahålla dig.

Om vi anses ansvariga gentemot dig på någon grund begränsar vi det belopp som vi måste
betala till dig till maximalt tre gånger kostnaden för ditt boende. Denna gräns gäller inte i fall som
involverar dödsfall eller skada.

13. Bygg- och renoveringsarbete
Även om du är på semester så fortsätter livet omkring dig som vanligt. Det kan omfatta buller och
olägenheter från byggarbeten, vägarbeten och trafik. Vi kommer att så snart som möjligt
informera dig om byggarbeten/renoveringar som rimligen kan anses allvarligt försämra din
njutning av vistelsen och som vi är medvetna om. Observera att tjänster och faciliteter också kan
påverkas av underhåll, dåligt väder och andra liknande faktorer, som alla ligger utanför vår
kontroll. Vi rekommenderar att du kontaktar den lokala turistinformationen på resmålet för aktuell
information.

14. Klagomål
Vi anstränger oss för att se till att dina boendearrangemang löper smidigt, men om du skulle få
problem under vistelsen ber vi dig informera leverantören av boendet omedelbart och denne ska
då försöka lösa situationen. Om ditt klagomål inte kan lösas lokalt ber vi dig kontakta oss på
customerservices@europe.rci.com. Om du inte gör det påverkar det vår och
boendeleverantörens förmåga att undersöka ditt klagomål och det påverkar dina rättigheter under
detta avtal. Om problemet inte kan lösas och du önskar gå vidare med problemet måste du
skicka ett formellt skriftligt meddelande till oss på Extra Holidays, RCI Europe, Kettering Parkway,
Kettering, Northants, NN15 6EY, England inom 28 dagar efter att din vistelse avslutats med
bokningsnummer och all annan relevant information. Vi ber dig hålla brevet kortfattat och koncist.
Det hjälper oss att snabbt identifiera dina bekymmer och skynda på vårt svar till dig.
15. Gästers beteende

Du måste följa den anslutna anläggningens regler, säkerhetskrav och förordningar. Om vi, en
hotelldirektör eller någon annan person med befogenhet anser att ditt eller någon medresenärs
beteende orsakar eller sannolikt kommer att orsaka bekymmer, fara eller förtret för en tredje part
eller skada på egendom förbehåller vi oss rätten att omedelbart avsluta dina boendearrangemang
hos oss. I händelse av sådant avslutande upphör vårt ansvar gentemot dig och din medresenär
att gälla och du och din medresenär måste lämna boendet omedelbart. Vi kommer inte att ha
några ytterligare åtaganden gentemot dig och/eller din medresenär. Inga återbetalningar för
förlorat boende kommer att göras och vi kommer inte att betala några utgifter eller kostnader som
uppstår som ett resultat av den avbrutna vistelsen. Du och/eller din medresenär kan också
behöva betala för förlust och/eller skada som orsakats av ditt agerande och vi kommer att hålla
dig och var och en av dina medresenärer gemensamt och var för sig ansvariga för skada och
förluster som du eller någon av dina medresenärer har orsakat. Fullständig betalning för sådan
skada eller förlust måste betalas direkt till boendeleverantören före avresa från boendet. Om du
inte betalar kommer du att vara ansvarig för att betala alla krav (inklusive juridiska kostnader)
som sedan framförs gentemot oss som ett resultat av ditt agerande tillsammans med alla
kostnader som uppstår för oss när vi hävdar vårt krav gentemot dig. Vi kan inte hållas ansvariga
för andra personers handlingar eller beteenden som inte har någon koppling till dina
bokningsarrangemang eller till oss.
16. Nyttjande av boendet

Det totala antalet personer (inkl. bebisar och barn) som bor i boendet får inte överskrida det
maximala antalet boende i lägenheten som anges i bokningsbekräftelsen, skulle så ske kan den
anslutna anläggningen neka tillgång till boendet eller debitera en extra avgift. Du godtar det
faktum att boendet kan variera i storlek, utformning, inventarier, möbler, bekvämligheter och
faciliteter.
Du och dina medresenärer är ansvariga för att betala alla tillämpliga skatter, personliga utgifter,
avgifter för t.ex. el, vatten och telefon, säkerhetsdepositioner och andra avgifter eller kostnader
som tas ut av en ansluten anläggning från boende i lägenheterna för användning av faciliteter
m.m. I vissa amerikanska delstater kan du behöva betala lokal försäljningsskatt vid ankomst eller
avresa från boendet.
Om du kommer att anlända vid annan tid än på incheckningsdagen eller incheckningstiden som
anges i bekräftelsen ska du kontakta den anslutna anläggningen direkt för att ordna alternativa
incheckningsarrangemang. Den anslutna anläggningen kan ta ut en avgift eller ställa andra villkor
för boende på andra dagar eller tider än dem som specificerats på bekräftelsen.
17. Pass, visum och inresekrav samt hälsoformaliteter
Det är ditt ansvar att kontrollera och uppfylla alla krav som gäller pass, visum, tull, valuta, hälsa
och inresa i samband med din bokning av boendet. Du måste kontrollera kraven avseende dina
egna specifika omständigheter hos relevanta ambassader eller konsulat samt din egen läkare
enligt vad som är tillbörligt. Kraven förändras, så du måste kontrollera de aktuella
bestämmelserna i god tid före avresa.
De flesta länder kräver nu att passet ska vara giltigt i minst 6 månader efter din återresa. Om ditt
pass är inne på sitt sista giltighetsår bör du kontrollera hos ambassaden för det land som du ska
besöka. För mer information ska brittiska medborgare kontakta passkontoret på 0870 5210410
eller besöka www.passport.gov.uk.

Särskilda bestämmelser gäller för resa till USA och alla passagerare måste ha individuella
maskinläsbara pass. Läs mer på www.usembassy.org.uk För semestrar i Europa ska du
införskaffa ett ifyllt och utfärdat Europeiskt sjukförsäkringskort.
Aktuella reseråd kan inhämtas hos det brittiska utrikesdepartementet på www.fco.gov.uk.
Personer som inte har brittiska pass, inklusive andra EU-medborgare, bör inhämta aktuella
uppgifter om krav på pass och visum hos ambassaden, överkommissarien (ambassadör inom
brittiska samväldet) eller konsulatet för det resmål eller det land som du ska resa till.
Vi åtar oss inget ansvar om du inte kan resa eller om du drabbas av någon annan förlust på
grund av att du inte uppfyller krav rörande pass, visum, tull eller valuta eller inresa eller
hälsoformaliteter. Du åtar dig att ersätta oss för eventuella böter eller andra förluster som kan
drabba oss som ett resultat av att du inte uppfyller alla krav avseende pass, visum, inresa, valuta
eller tull eller hälsoformaliteter.
18. Jurisdiktion och gällande lag
Dessa bokningsvillkor och eventuellt avtal som de gäller styrs i alla hänseenden av engelsk lag.
Vi är båda överens om att eventuella tvister, krav eller andra frågor som uppstår mellan oss av
eller i samband med ditt avtal eller din bokning endast ska hanteras av domstolarna i England
och Wales. Du kan dock välja skotsk eller nordirländsk lag och domstol om du bor på de
platserna och önskar göra det.
19. Anslutna anläggningar
Information om anslutna anläggningar som publiceras av RCI, inklusive men inte begränsat till
information om faciliteter, bekvämligheter och tjänster, baseras på information som inhämtats från
ifrågavarande ansluten anläggning. Du bör vara medveten om att faciliteter, anläggningar och
tjänster som tillhandahålls på den anslutna anläggningen kanske inte är tillgängliga eller kan vara
begränsade under vissa tider på året. I enlighet med detta kan RCI inte, även om RCI gör alla
rimliga ansträngningar för att se till att den anläggningsinformation som RCI tillhandahåller är
korrekt och fullständig den dag då informationen tillhandahålls dig, med hänsyn till dessa
bokningsvillkor, acceptera något ansvar för eventuell felaktig, ofullständig eller vilseledande
information om någon ansluten anläggning som du tillhandahållits. RCI ger inga garantier och gör
inga utfästelser (annat än de som gjorts skriftligen av RCI) om någon ansluten anläggning. Om
du så önskar är du välkommen att ställa frågor om detta.
RCI äger inte och förvaltar inga anslutna anläggningar. De är separata och åtskilda enheter och
RCI har inget konsortium, partnerskap eller någon agenturrelation med någon av dem. De
produkter och tjänster som tillhandahålls eller säljs av anslutna anläggningar, inklusive men inte
begränsat till utflykter, aktiviteter, transport och boende är också separata och åtskilda.

