RCI Weeks – Brugsvilkår
AFTALE MELLEM DIG OG RCI EUROPE
Denne hjemmeside tilbydes dig af RCI Europe ("RCI", "vi", "os" eller "vores"). Din brug af
denne hjemmeside og/eller din anerkendelse uden modifikation af vilkår, betingelser og
meddelelser offentliggjort på denne hjemmeside ("Vilkårene") udgør din anerkendelse af
alle sådanne Vilkår. HVIS DU IKKE INDVILGER I DISSE VILKÅR, SÅ ER DU IKKE
BEMYNDIGET TIL AT BENYTTE DENNE HJEMMESIDE.
VED AT KLIKKE PÅ KNAPPEN "JEG INDVILGER", AFSLUTTE REGISTRERINGSPROCESSEN OG
DEREFTER KLIKKE PÅ KNAPPEN "FORTSÆT" ELLER, HVOR DU TIDLIGERE HAR
REGISTRERET DIG, VED AT LOGGE IND PÅ DENNE HJEMMESIDE, ERKLÆRER DU AT VÆRE
GYLDIGT MEDLEM AF RCI, SAMT AT DU INDVILGER I AT VÆRE BUNDET AF ALLE
VILKÅRENE.
Disse Vilkår gælder både for din brug af denne hjemmeside og al tilknyttet internettrafik.
RCI forbeholder sig sin fulde ret til når som helst at ændre eller på anden måde opdatere
disse Vilkår. Sådanne ændringer eller opdateringer træder i kraft øjeblikkeligt uden varsel.
Ved at benytte denne hjemmeside, efter at RCI har givet meddelelse om sådanne
ændringer eller opdateringer, indvilger du i at være bundet af sådanne reviderede Vilkår.
Denne hjemmeside giver dig mulighed for at linke til mange andre hjemmesider, der
muligvis er tilknyttede denne hjemmeside og/eller RCI, og som kan have vilkår, betingelser
og brugsmeddelelser, der afviger fra eller indeholder vilkår, betingelser og meddelelser, der
supplerer Vilkårene angivet på denne hjemmeside. Din adgang til sådanne hjemmesider
gennem link bragt på denne hjemmeside er underkastet vilkår, betingelser, meddelelser og
politikker for brug af disse hjemmesider og ikke denne hjemmeside.
RCI garanterer ikke overførsel eller behandling af nogen oplysninger, online-håndtering eller
-transaktion, der sendes til denne hjemmeside. Overførsel af oplysninger betyder ikke, at
online-handlingen eller -transaktionen er blevet anerkendt eller afvist, men angiver blot, at
der er blevet sat en overførsel i gang. Alle online-handlinger og -handlinger sker med
forbehold for skriftlig bekræftelse. Desuden kan det serviceniveau, der er tilgængeligt på og
fra denne hjemmeside, afvige, og denne hjemmeside kan i perioder være utilgængelig eller
"nede". RCI forbeholder sig ret til at suspendere eller lukke denne hjemmeside helt eller
delvis af forretningsmæssige eller tekniske årsager. Der er dog også adgang til RCI's
medlemstjenesteydelser per telefon eller post.
FORTROLIGHEDSPOLITIK
Klik her for vores fortrolighedspolitik
VAREMÆRKER, OPHAVSRETTIGHEDER OG BEGRÆNSNINGER
Denne hjemmeside ejes, styres og drives af RCI Europe, Kettering Parkway, Kettering,
Northants, NN15 6EY, Storbritannien. Tlf.nr. + 44 (0) 1536 310111. Copyright © 2001 2006 RCI Europe. Alle rettigheder forbeholdt.
Alt indhold på denne hjemmeside inklusive tekst, billeder, illustrationer, audioklip og
videoklip, er beskyttet af ophavsrettigheder, varemærker, servicemærker, og/eller anden
intellektuel ejendomsret (som bestyres af USA's og international ophavsretslovgivning og
traktatmæssige bestemmelser, fortrolighed og offentlighedslovgivning samt bestemmelser
og vedtægter for kommunikation), og ejes og styres af RCI eller dets tilknyttede eller
beslægtede enheder, forretningsforbindelser eller partnere; eller af nogen tredjepart, der
leverer indhold, handlende, sponsorer og licensgivere (under ét "leverandører"), der har
givet RCI licens til disses indhold eller ret til at markedsføre disses produkter og/eller
tjenesteydelser.
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Indholdet på denne hjemmeside eller nogen hjemmeside, der ejes, drives, styres eller har
fået licens fra RCI's forretningsforbindelser eller partnere eller leverandører er alene
beregnet til din personlige, ikke-kommercielle brug. Du må udskrive en kopi af indholdet,
men du må ikke på nogen måde kopiere, gengive, genudgive, uploade, poste, transmittere,
distribuere og/eller udnytte indholdet eller oplysningerne (inklusive e-mail eller andre
elektroniske medier) eller software involveret i at udnytte sådant indhold eller oplysninger
til kommerciel brug uden forudgående skriftligt tilsagn fra RCI, dets tilknyttede eller
beslægtede enheder, forretningsforbindelser eller partnere eller leverandører. Du kan
anmode om tilladelse ved at faxe en anmodning til RCI's juridiske afdeling (Legal
Department) på faxnr. + 44 (0)20 8762 6632. Uden forudgående skriftligt tilsagn fra RCI,
dets tilknyttede eller beslægtede enheder, forretningsforbindelser eller partnere eller
leverandører, vil din ændring af indholdet, brug af indhold på nogen anden hjemmeside eller
netværksopkoblet computermiljø eller brug af indholdet til noget formål bortset fra
personlig, Ikke-kommerciel brug, udgøre en overtrædelse af rettigheder tilhørende ejerne af
RCI, dets tilknyttede eller beslægtede enheder, tilknyttede virksomheders eller partneres
eller leverandørers ophavsrettigheder, varemærker eller servicemærker og andre
ophavsretligt beskyttede rettigheder, og er forbudt. Som en betingelse for din brug af denne
hjemmeside indestår du over for RCI for, at du ikke vil benytte denne hjemmeside til noget
formål, som er ulovligt eller forbudt under disse Vilkår, inklusive offentliggørelse eller
transmission af truende,bagvaskende, nedgørende, obskønt, krænkende, ophidsende,
pornografisk eller profant materiale.
Henset til Internettets enestående karakter og behovet for at sikre RCI's systemer og
ophavsretsligt beskyttede teknologi, forbeholder RCI sig ret til på egen foranledning når
som helst og uanset årsag at begrænse eller forhindre adgang til denne hjemmeside for
nogen bruger og især at begrænse eller forhindre adgang for brugere, der misbruger eller
på usædvanlig eller upassende måde benytter denne hjemmeside, eller som overtræder
disse Vilkår. Hvis du overtræder noget af disse Vilkår, ophører din tilladelse til at benytte
denne del af denne hjemmeside øjeblikkeligt uden krav på noget varsel.
Du må ikke på din hjemmeside benytte nogen varemærker, servicemærker eller materialer
fra denne hjemmeside beskyttet af ophavsret inklusive logoer eller bogstaver uden
udtrykkeligt skriftligt tilsagn fra ejeren af mærket eller ophavsretten. Du må ikke indlægge
eller på anden måde indarbejde noget indhold eller andre materialer fra denne hjemmeside
på din egen eller en anden hjemmeside uden forudgående skriftligt tilsagn fra RCI. RCI
Europe er søstervirksomhed til Resort Condominiums International, LLC, der ejer et antal
registrerede varemærker inklusive RCI og Design, RCI-logoet og domænenavnene
www.rci.com og www.rci.co.uk. Andre produkt- og virksomhedsnavne anført heri kan,
uanset om de er registrerede eller ej, være varemærker tilhørende disses respektive ejere.
FRASKRIVNING AF GARANTI OG ANSVAR
ALT INDHOLD PÅ DENNE DEL AF DENNE HJEMMESIDE ER UDSENDT "SOM DET ER" OG
"SOM DET FOREFINDES" OG UDEN GARANTIER AF NOGEN ART, HVERKEN DIREKTE ELLER
INDIREKTE. BORTSET FRA DISSE GARANTIER, SOM UNDER STORBRITANNIENS OG EU'S
LOVGIVNING GÆLDENDE FOR DISSE VILKÅR, ER UNDERFORSTÅEDE LOVMÆSSIGE OG
IKKE KAN FRAVIGES, INDSKRÆNKES ELLER ÆNDRES, FRASKRIVER RCI, DETS
TILKNYTTEDE ELLER BESLÆGTEDE ENHEDER, FORRETNINGSFORBINDELSER ELLER
PARTNERE, OG LEVERANDØRER SIG ALLE GARANTIER, DIREKTE ELLER INDIREKTE,
INKLUSIVE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGBARHED, TILFREDSSTILLENDE
KVALITET, EGNETHED TIL EN BESTEMT FORMÅL, EJENDOMSRET OG KRÆNKELSE. HVERKEN
RCI, DETS TILKNYTTEDE ELLER BESLÆGTEDE ENHEDER, FORRETNINGSFORBINDELSER
ELLER PARTNERE, ELLER LEVERANDØRER, ELLER NOGEN PERSON INVOLVERET I AT SKABE,
PRODUCERE OG DISTRIBUERE DENNE HJEMMESIDE, INDESTÅR FOR, AT FUNKTIONERNE
PÅ DENNE HJEMMESIDE ER UDEN FORSTYRRELSER ELLER FEJLFRI, AT FEJL VIL BLIVE
RETTET, ELLER AT SERVEREN, DER GØR INDHOLDET TILGÆNGELIGT, ER FRI FOR VIRUS

ELLER ANDET SKADELIGT INDHOLD. DET INDHOLD, SOM DU FÅR ADGANG TIL PÅ DENNE
HJEMMESIDE, ER UDELUKKENDE BEREGNET FOR DIN BEKVEMMELIGHED, OPLYSNINGER
OG MULIGHED FOR AT FORETAGE HANDLINGER.
RCI INDESTÅR PÅ INGEN MÅDE FOR DE RESULTATER, DER KAN OPNÅS VED BRUG AF
DENNE HJEMMESIDE, ELLER FOR PÅLIDELIGHEDEN, NØJAGTIGHED ELLER AKTUALITET AF
NOGET INDHOLD, OPLYSNINGER, TJENESTEYDELSE OG/ELLER MATERIEL, SOM DU
ANSKAFFER UNDER BRUG AF DENNE HJEMMESIDE. VI BESTRÆBER OS PÅ AT SIKRE, AT
DET INDHOLD, SOM DU FÅR ADGANG TIL PÅ DENNE HJEMMESIDE, ER NØJAGTIGT.
INDHOLDET KAN DOG OMFATTE UNØJAGTIGHEDER, SLÅFEJL OG UDELADELSER. VI VIL
GØRE VORES BEDSTE FOR AT KORRIGERE FEJL OG UNDLADELSER SÅ HURTIGT SOM
MULIGT EFTER AT VÆRE BLEVET GJORT OPMÆRKSOM PÅ DEM. DER FORETAGES
PERIODISKE ÆNDRINGER AF INDHOLDET, SOM DU HAR ADGANG TIL PÅ DENNE
HJEMMESIDE MED TILFØJELSER, SLETNINGER OG ÆNDRINGER, OG DER KAN FORETAGES
FORBEDRINGER OG/ELLER ÆNDRINGER AF DENNE HJEMMESIDES FUNKTIONALITET,
DESIGN ELLER LAYOUT.
DU ANERKENDER UDTRYKKELIGT, AT BRUG AF DENNE HJEMMESIDE SKER PÅ DIT EGET
ANSVAR. DEN SAMLEDE OMKOSTNING TIL NØDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE, REPARATION
ELLER AFHJÆLPNING AF DIT SYSTEM PÅHVILER DIG (OG IKKE RCI). DU ER UDTRYKKELIGT
INDFORSTÅET MED, AT HVERKEN RCI, DETS TILKNYTTEDE ELLER BESLÆGTEDE ENHEDER,
FORRETNINGSFORBINDELSER ELLER PARTNERE, ELLER LEVERANDØRER, ELLER NOGEN AF
DISSES RESPEKTIVE ANSATTE ELLER AGENTER, ELLER NOGEN FYSISK ELLER JURIDISK
PERSON INVOLVERET I SKABELSEN, PRODUKTIONEN OG DISTRIBUTIONEN AF DENNE
HJEMMESIDE ER ANSVARLIG ELLER FORPLIGTET OVER FOR NOGEN SOM HELST FYSISK
ELLER JURIDISK PERSON FOR NOGET TAB, SKADE (UANSET OM INDIREKTE, PUNITIVE,
UAGTSOM, SÆRLIG ELLER FØLGESKADE), ANSVAR ELLER NOGEN ANDEN ÅRSAG BASERET
PÅ KONTRAKT, ELLER PÅ ANDEN MÅDE OPSTÅET SOM FØLGE AF BRUG ELLER FORSØGT
BRUG AF DENNE HJEMMESIDE ELLER NOGEN ANDEN SIDE, DER LINKES TIL, BORTSET FRA
MED HENSYN TIL ANSVAR, TAB OG ERSTATNING FOR DØD ELLER PERSONSKADE, HVOR
DER IKKE GÆLDER NOGEN BEGRÆNSNING.
SOM EKSEMPLER OG UDEN AT BEGRÆNSE DET GENERELLE I DET FOREGÅENDE, RCI, RCI
EUROPE OG RCI POINTPARTNERE SAMT DISSES TILKNYTTEDE ELLER BESLÆGTEDE
ENHEDER, FORRETNINGSFORBINDELSER ELLER PARTNERE, OG LEVERANDØRER SKAL IKKE
HÆFTE FOR NOGET KRAV, TAB ELLER SKADE OPSTÅ SOM FØLGE AF FUNKTIONSFEJL AF
DENNE DEL AF DENNE HJEMMESIDE, FEJL, UNDLADELSE, AFBRYDELSE, SLETNING,
DEFEKT, DRIFTSMÆSSIG FORSTYRRELSE, COMPUTERVIRUS, TYVERI, ØDELÆGGELSE,
UBEMYNDIGET ADGANG TIL ELLER ÆNDRING AF PERSONLIGE REGISTRERINGER ELLER
ANDRE MATERIALER, DER VISES PÅ DENNE DEL AF DENNE HJEMMESIDE. DU ANERKENDER
OG AFTALER UDTRYKKELIGT, AT RCI IKKE HÆFTER FOR NOGEN NEDGØRENDE,
KRÆNKENDE ELLER ULOVLIG ADFÆRD FRA ANDRE ABONNENTERS ELLER TREDJEPARTS
SIDE.
RCI, RCI EUROPE OG RCI POINTPARTNERE SAMT DISSES TILKNYTTEDE ELLER
BESLÆGTEDE ENHEDER, FORRETNINGSFORBINDELSER ELLER PARTNERE, OG
LEVERANDØRER HÆFTER FOR DIREKTE TAB OPSTÅET SOM FØLGE AF BRUG AF DENNE DEL
AF DENNE HJEMMESIDE, UANSET OM DE ER BASEREDE PÅ KONTRAKT ELLER PÅ ANDEN
MÅDE, INDTIL MAKSIMALT DEN SAMLEDE VÆRDI AF TRANSAKTIONEN, HVORUNDER DER
OPSTÅR KRAV, FOR EN VILKÅRLIG BEGIVENHED ELLER RÆKKE AF SAMMENHÆNGENDE
BEGIVENHEDER.
DETTE AFSNIT OM ANSVARSBEGRÆNSNING GÆLDER KUN I DET OMFANG, LOVGIVNINGEN
TILLADER.
DET PÅVIRKER IKKE DINE LOVMÆSSIGE RETTIGHEDER SOM FORBRUGER.
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SKADESLØSHOLDELSE
Du indvilger i at holde RCI, dets forretningsforbindelser eller partnere, og leverandører, og
dets og disses funktionærer, direktører, ansatte, tilknyttede eller beslægtede enheder,
agenter, licensgivere og leverandører skadesløse samt beskytte dem mod alle tab, udgifter,
skader og omkostninger, inklusive rimelige sagsomkostninger, der måtte følge af nogen
overtrædelse af disse Vilkår fra din side.
TREDJEPARTS RETTIGHEDER
Disse Vilkår gælder for RCI, dets forretningsforbindelser eller partnere, og leverandører
samt dets og disses funktionærer, direktører, ansatte, tilknyttede eller beslægtede enheder,
agenter, licensgivere og leverandører. Hver enkelt af disse fysiske eller juridiske personer
har ret til at gøre disse Vilkår gældende direkte mod dig på sine egne vegne.
LINK
Denne hjemmeside kan indeholde link til andre hjemmesider ("Linkede Sider"). Linkede
Sider er udelukkende medtaget for din bekvemmelighed og oplysning, og som sådanne
besøger du dem på eget ansvar. Indholdet på Linkede Sider styres ikke af RCI, og RCI er
ikke ansvarlig for eller anbefaler sådant indhold, uanset om RCI er tilknyttet ejerne af
sådanne Linkede Sider eller ej. Du må ikke oprette hyperlink til denne hjemmeside eller
oprette link, der direkte eller indirekte påstår nogen form for sponsorering eller anbefaling
af din egen eller nogen anden hjemmeside fra RCI's eller dets tilknyttede eller beslægtede
enheders, forretningsforbindelsers eller partneres eller leverandørers side.
SERVICEHJÆLP
Klik her for hjælp med spørgsmål eller problemer med denne hjemmeside.
BRUG AF RCI'S BYTTEPROGRAM
RCI's Bytteprogramfunktion offentliggjort på denne hjemmeside er alene beregnet til at
hjælpe dig med at forny dit Medlemskab, foretage indskud, fastslå ombytningsmuligheder,
anmode om ombytninger, reservere og bekræfte ombytninger samt udføre onlinehandlinger og køb og ikke til noget andet formål. Du indestår for, at du er mindst 18 år, er
gyldigt Medlem af RCI og retsgyldigt kan indgå denne aftale og benytte denne hjemmeside i
overensstemmelse med alle heri anførte Vilkår. Du indestår for at være finansielt ansvarlig
for al din brug af denne hjemmeside (samt for andres brug af din konto, inklusive
mindreårige (personer under 18 år), der bor sammen med dig). Du indvilger i at tilse al
brug af denne hjemmeside i dit navn eller gennem din konto. Du indestår også for, at alle
oplysninger (inklusive oplysninger, du leverer til RCI under brug af denne hjemmeside med
henblik på at foretage indskud, anmode om ombytninger, foretage reservationer og udføre
online-handlinger) leveret af dig eller Medlemmer af din husstand eller af tredjepart med din
bemyndigelse og tilsyn, er sande og nøjagtige.
Du indestår yderligere for, at ethvert kredit- eller betalingskort, som du benytter til at
udføre online-handlinger, er dit eget, og at der er tilstrækkeligt indestående på sådanne
kredit- og betalingskonti til at dække omkostningen ved de programmer, produkter eller
tjenesteydelser, du køber. Hvis der er ændringer til de oplysninger, du har leveret, er det
dit ansvar at informere RCI hurtigst muligt. Spekulative, falske eller svigagtige handlinger
eller online-handlinger eller andre handlinger eller online-handlinger i forventning om
efterspørgsel er forbudte.
RCI's Vilkår for Medlemskab, som er særskilte vilkår i forhold til disse Vilkår, gælder for alle
online-handlinger og -handlinger på og i forbindelse med RCI's Bytteprogramfunktion
offentliggjort på denne hjemmeside. Du indvilger i at følge af alle sådanne vilkår for
Medlemskab af RCI og/eller vilkår for nogen af RCI's forretningsforbindelser, partnere,
leverandører eller leverandører og andre tredjeparter, som du vælger at handle med,
inklusive betaling af alle beløb ved forfald samt at overholde alle regler og begrænsninger

med hensyn til rådighed, beboelse og brug af ombytningsindkvartering. RCI er ikke
ansvarlig for programmer uden relation til ombytning, produkter eller tjenesteydelser, der
tilbydes dig af dets forretningsforbindelser, partnere, leverandører eller leverandører og
andre tredjeparter, uanset om vi i nogen henseende optræder som agenter for en sådan
enhed. Du er ansvarlig for alle omkostninger, gebyrer, afgifter og ejendomsskatter, der
måtte opstå som følge af brug af denne hjemmeside eller som følge af online-handlinger og
-handlinger på og i forbindelse med RCI's Bytteprogramfunktion offentliggjort på denne
hjemmeside.
Denne hjemmeside forhindrer dig ikke i at foretage forkerte indskud, anmode om umulige
ombytninger eller foretage umulige og/eller forkerte ombytningsreservationer såsom to
ombytninger til forskellige ferieanlæg på samme tid. Hvis du foretager forkerte indskud eller
anmoder om umulige ombytninger eller foretager umulige og/eller forkerte
ombytningsreservationer, anerkender du, at ansvaret for fejlene og/eller undladelserne fuldt
ud er dit, og at RCI ikke er forpligtet til at yde dig hverken hel eller delvis refusion eller løse
tilfælde, hvor du foretager sådanne fejlagtige handlinger og online-handlinger. Under USA's
lovgivning er bestemte lande listede som Begrænsede eller Forbudte Lande med hensyn til
rejseydelser. Begrænsede lande omfatter aktuelt uden nødvendigvis at være begrænset til
Cuba, Iran, Irak, Libyen og Sudan. RCI, dets tilknyttede eller beslægtede enheder,
forretningsforbindelser eller partnere samt leverandører og/eller disses respektive agenter,
licensgivere og leverandører kan hverken modtage indskud, behandle eller imødekomme
ombytningsanmodninger eller foretage og opfylde ombytningsreservationer eller udstede
bekræftelser på eller i forbindelse med RCI's Bytteprogram-funktion vist på denne
hjemmeside fra RCI-Medlemmer, der er statsborgere i eller opholder sig permanent i noget
af de anførte Begrænsede eller Forbudte Lande, og som ønsker at foretage en indskud til
eller ombytte til noget tilknyttet ferieanlæg i USA; de kan heller ikke at behandle eller
imødekomme RCI-Medlemmer, der er amerikanske statsborgere eller opholder sig
permanent i USA, og som indskyder et tilknyttet ferieanlæg i noget af de anførte
Begrænsede eller Forbudte Lande eller ombytter til Indkvartering deponeret i RCI's
Bytteprogram af noget RCI-Medlem, der er statsborger eller opholder sig permanent i noget
af de anførte Begrænsede eller Forbudte Lande.
VALUTAOMREGNER
Omkostningen ved fremmede produkter eller tjenesteydelser kan være underkastet
valutaudsving. Valutakurserne er baserede på forskellige offentligt tilgængelige kilder og bør
kun benyttes som retningslinjer. Kursernes nøjagtighed kontrolleres ikke, og de faktiske
kurser kan afvige. Valutakurserne opdateres ikke hver dag. Kontrollér datoen på
valutaomregner for, hvornår pågældende valuta sidst blev opdateret. Oplysningerne leveret
af dette program menes at være nøjagtige, men RCI, dets tilknyttede eller beslægtede
enheder, forretningsforbindelser eller partnere, og leverandører og/eller disses respektive
agenter, licensgivere og leverandører garanterer ikke en sådan nøjagtighed. Ved brug af
disse oplysninger til finansielle formål råder RCI dig til at forespørge en kvalificeret
professionel om valutakursernes nøjagtighed. RCI, dets tilknyttede eller beslægtede
enheder, forretningsforbindelser eller partnere, og leverandører og/eller disses respektive
agenter, licensgivere og leverandører tillader ikke brug af disse oplysninger til noget andet
formål end personlig brug og forbyder i lovens fulde omfang videresalg, videredistribution
og brug af disse oplysninger til kommercielle formål.
GÆLDENDE RET
Denne aftale (og alle stridigheder, krav eller sager af enhver art, der måtte opstå af eller på
nogen måde vedrørende brug af denne hjemmeside og/eller RCI's Bytteprogram-funktion
offentliggjort på denne hjemmeside) er underkastet og skal fortolkes i overensstemmelse
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med engelsk lovgivning. Du erklærer dig herved indforstået med, at retsafgørelser fra
Engelske domstole er enerådende i alle stridigheder, der måtte opstå af eller vedrørende
brug af denne hjemmeside. Personer, der vælger at få adgang til denne hjemmeside fra
steder uden for Storbritannien, er ansvarlige for at overholde den lokale lovgivning, i det
omfang lokal lovgivning er gældende. Du må ikke benytte eller eksportere materialer eller
indhold indeholdt på denne hjemmeside under overtrædelse af Storbritanniens eller EU's
eksportlovgivning og -bestemmelser. Hvis nogen bestemmelse i disse Vilkår viser sig at
være ulovlig, ugyldig eller uanset årsag ikke gennemførlig, så skal pågældende
bestemmelse udskilles fra disse Vilkår.
Du er indforstået med, at der ikke som følge af denne aftale eller brug af denne hjemmeside
består noget interessentskab, partnerskab, ansættelses- eller agenturforhold mellem dig og
RCI.
DEN SAMLEDE AFTALE
Bestemmelserne i disse Vilkår og hver eneste forpligtelse, der henvises til heri, udgør den
samlede aftale mellem på den ene side RCI, dets tilknyttede eller beslægtede enheder,
forretningsforbindelser eller partnere og leverandører og på den anden side dig og erstatter
alle forudgående forslag, aftaler eller forståelser (uanset om mundtlig eller skriftlig), der
ikke er indarbejdede heri. I tilfælde af, at der er nogen form for uoverensstemmelser
mellem disse Vilkår og alle fremtidigt udgivne vilkår, betingelser og brugsmeddelelser eller
forståelser, skal de senest udgivne Vilkår eller betingelser og meddelelser have forrang.
En trykt udgave af denne aftale og enhver meddelelse, der gives i elektronisk form, skal
kunne fremlægges i retslige eller administrative sager baseret på eller vedrørende denne
aftale i samme omfang og på samme betingelser som andre forretningsmæssige
dokumenter og registreringer, der oprindeligt er oprettet og vedligeholdt i trykt form.
ALLE RETTIGHEDER, DER IKKE UDTRYKKELIGT ER TILDELT HERI, FORBEHOLDES
AF RCI.

