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Kære RCI-medlem 

Vi har netop gennemgået vores RCI-gebyrer for det kommende år og er glade for at kunne meddele dig, at vi fastholder 

dine medlemsgebyrer og forenkler vores byttegebyrer. 

Dine RCI- og RCI Platinum-medlemsgebyrer forbliver de samme for det næste år, og med henblik på at forenkle vores 

gebyrstruktur erstatter vi de forskellige indenrigs og internationale byttegebyrer med ét enkelt byttegebyr. Dette enkle 

gebyr kommer til at gælde for bytte af din uge, uanset på hvilket af de 4.500 RCI-feriesteder verden over du vælger at 

holde ferie på gennem RCI, og du vil fortsat få onlinerabat på byttegebyret gennem RCI.com. 

Alle transaktionsgebyrer træder i kraft d. 1. december 2015, mens medlemsgebyrerne gælder fra d. 1. januar 2016.  

Du finder en detaljeret oversigt over vores gebyrer for 2016 på næste side.  

Større ferieudvalg 

Vi forsøger hvert år at forøge antallet af destinationer for vores RCI-medlemmer. I 2015 tilføjede vi 60 nye feriesteder til 

vores byttenetværk, herunder The Grand Palladium Palace Ibiza Resort & Spa, der ligger i strandkanten på berømte Playa 

d’en Bossa i Spanien, og Aklandia Resort, i Bodrum, Tyrkiet, samt feriesteder på spændende nye steder længere væk i både 

Japan og Kina. Der er nye flere end 4.500 feriesteder tilknyttet dit RCI-byttenetværk – flere end dobbelt så mange som 

vores nærmeste konkurrent. 

Vi vil fortsat investere i at tilbyde dig det størst mulige udvalg af feriemuligheder, i kombination med de mange andre 

fordele ved at være medlem af verdens største feriebytteprogram. 

Flere måder at bruge din timeshare på 

RCI er den eneste globale ferie-byttetjeneste, der tilbyder sine medlemmer total fleksibilitet. Som Weeks-medlem kan du 

kombinere dine deponerede uger, bruge dine deponeringskreditter og udnytte vores kampagner med rabat på bytteværdi 

til at få mest muligt ud af dit timeshare-ejerskab. Og gennem vores program med Velkommen Hjem-kommentarkort sikrer 

vi, at kvaliteten er i top, da medlemmer som dig spiller en vigtig rolle i at hjælpe os og feriestedernes ejere med at 

opretholde de standarder, du forventer. 

Vores højere medlemsniveau, RCI Platinum, giver dig yderligere fordele og flere måder at få mest muligt ud af dit 

medlemskab på. Foruden eksisterende fordele som f.eks. prioriteret adgang til særligt eftertragtede destinationer, kan RCI 

Platinum-medlemmer nu nyde godt af: 

 Gratis vedvarende søgninger – komme på ventelisten til deres drømmeferie, uden at skulle betale et byttegebyr 

forud 

 Anmode om at ændre deres BytteFerie til et andet feriested på samme sted, hvis der bliver et tilgængeligt 

 Gratis genopretning af deponeringsværdi - den maksimale deponeringsværdi for uger, der deponeres mellem ni 

og seks måneder før startdatoen på den genoprettede deponering, uden omkostninger. 

Brugervenlighed 
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For at gøre det endnu nemmere at planlægge din næste ferie forbedrer vi også løbende RCI.com for at gøre det hurtigere 

for dig at finde og bestille din næste RCI-ferie….Døgnet rundt, hele ugen.  

Du kan også se og håndtere din konto online, og vi har gjort det endnu nemmere for dig at blive tilmeldt og logge ind.  

Vi lover dig fortsat at investere kraftigt i at sikre, at dit RCI-medlemskab giver dig den værdi, kvalitet og det brede udvalg af 

ferieoplevelser og rejsefordele, som vi ved, at du fortjener.  

Med venlig hilsen 

Sean Lowe 

Administrerende direktør for RCI Europa, Mellemøsten, Afrika og Indien 
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Weeks-medlemsgebyrer 2016 

 

RCI Weeks-bytte 

Weeks-byttegebyr online DKK 1505/ NOK 1680 

Weeks-byttegebyr via opkaldscenteret DKK 1585 / NOK 1780* 

Gæstekort DKK 380 / NOK 430 

Overførsel af deponeringskredit DKK 445 / NOK 490 

Deponeringskombination online DKK 695 / NOK 780 

Deponeringskombination offline DKK 735 / NOK 830  

Genopretning af deponeringsværdi DKK 460 / NOK 525 

1 måneds deponeringsforlængelse DKK 235 / NOK 260 

3 måneders deponeringsforlængelse DKK 505 / NOK 525 

6 måneders deponeringsforlængelse DKK 735 / NOK 760 

 

Fornyelsesgebyrer 

1 år DKK 855 / NOK 955 

3 år DKK 2130 / NOK 2385 

5 år DKK 3410 / NOK 3815 

Genindsættelsesgebyr DKK 1600 / NOK 1800 

 

Gebyrer for egen tilmelding** 

1 år DKK 1720 / NOK 1940 

2 år DKK 2070 / NOK 2295 

3 år DKK 2455 / NOK 2730 

4 år DKK 2800 / NOK 3115 

5 år DKK 3465 / NOK 3850 

 

* Guider på opkaldscenteret taler følgende sprog: Arabisk, fransk, finsk, tysk, engelsk, ungarsk, italiensk, portugisisk, spansk 

og tyrkisk. 

**Gælder fra 1. januar 2016 


