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Marraskuu 2015 

Hyvä RCI:n jäsen 

Tulevan vuoden RCI-maksut on nyt tarkistettu, ja meillä on ilo kertoa, että jäsenmaksut pysyvät ennallaan. 

Sekä RCI-jäsenmaksu että RCI Platinum -jäsenmaksu pidetään muuttumattomana ensi vuonna, ja online-alennus on myös 

edelleen tarjolla verkkosivujemme RCI.com kautta. 

Kaikki tilitapahtumamaksut astuvat voimaan 1. joulukuuta 2015 ja jäsenmaksut 1. tammikuuta 2016.  

Tarkemmat tiedot vuoden 2016 maksuista löydät seuraavalta sivulta.  

Suurempi lomavalikoima 

Joka vuosi pyrimme lisäämään RCI-jäsentemme käytettävissä olevaa kohdevalikoimaa. Vuonna 2015 lisäsimme 

lomanvaihtoverkostoomme 60 uutta lomakeskusta, joita ovat esimerkiksi Grand Palladium Palace Ibiza Resort & Spa, joka 

sijaitsee Playa d’en Bossan maineikkaalla rannalla Espanjassa, ja Aklandia Resort Bodrumissa, Turkissa. Mukana on myös 

jännittävissä uusissa kaukokohteissa sijaitsevia lomakeskuksia, mm. Japanissa ja Kiinassa. RCI:n lomanvaihtoverkostoon 

kuuluu nyt yli 4 500 lomakeskusta – yli kaksi kertaa niin paljon, kuin suurimmalla kilpailijallamme. 

Tulemme jatkossakin tekemään investointeja tarjotaksemme sinulle mahdollisimman laajan lomavalikoiman yhdessä 

monien muiden etujen kanssa, joita saat olemalla maailman suurimman lomanvaihto-ohjelman jäsen. 

Lisää tapoja, joilla hyödynnät lomaosakettasi 

RCI on ainoa maailmanlaajuinen lomanvaihtoyritys, joka tarjoaa jäsenilleen täyttä joustavuutta. Points-jäsenenä voit 

käyttää pisteitäsi useisiin Vaihtolomiin tai voit lainata ja säästää pisteitä edellisiltä ja tulevilta käyttövuosilta saadaksesi 

arvokkaamman vaihdon jotakin huippuerikoista lomaa varten.  

Arviointikorttijärjestelmämme toimii laadun takuuna, sillä sen avulla jäsenemme voivat auttaa meitä ja lomakeskusten 

omistajia pitämään laadun odotetulla tasolla. 

Ylempi jäsenyystasomme, RCI Platinum, tarjoaa lisäetuja ja enemmän erilaisia tapoja, joiden avulla saat parhaan hyödyn 

jäsenyydestäsi. Entisten etujen lisäksi, jollainen on esimerkiksi varausetuoikeus erittäin haluttuihin kohteisiin, RCI Platinum 

-jäsenet voivat nyt hyödyntää myös näitä: 

 Maksuton jatkuva haku – jonotuslista unelmaloman löytämiseksi, ilman että vaihtomaksu maksetaan etukäteen 

 Pyyntö vaihtaa Vaihtoloma toiseen, samalla alueella sijaitsevaan lomakeskukseen, saatavuudesta riippuen. 

Helppokäyttöisyys 
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Tehdäksemme seuraavan lomasi suunnittelusta entistäkin helpompaa tehostamme jatkuvasti sivustomme RCI.com 

toimintoja, jotta vaihtoehtojen tutkiminen ja seuraavan RCI-lomasi varaaminen kävisi nopeammin….24 tuntia 

vuorokaudessa, viikon jokaisena päivänä. 

Voit myös tarkistaa ja hallita tiliäsi verkossa, ja olemme nyt tehneet rekisteröitymisen ja sisäänkirjautumisen entistä 

mutkattomammaksi. 

Lupauksemme sinulle on, että sijoitamme merkittävästi sen varmistamiseen, että saat RCI- jäsenyydeltäsi juuri sellaista 

laatua ja niin monipuolisia lomavaihtoehtoja ja -etuja kuin ansaitsetkin.  

Parhain terveisin 

Sean Lowe 

Toimitusjohtaja, RCI Eurooppa, Lähi-itä, Afrikka ja Intia 
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RCI Points -maksut vuonna 2016* 
 

Vuotuinen RCI Points -jäsenmaksu € 145 
Vuotuinen RCI Points -jäsenmaksu – 

Composite (ilman Weeks-jäsenyyttä) 645 € 
Vuotuinen RCI Points -jäsenmaksu – 

Composite (voimassa olevan Weeks-jäsenyyden kanssa) 500 € 
 

Vaihdot puhelinpalvelun kautta 
Oman viikon varaaminen – maksutta 
Varaus omasta lomakeskuksesta 71 € 

Varaus omasta lomakeskusketjusta – vähintään 8 vuorokautta 308 € 
Varaus omasta lomakeskusketjusta – 5–7 vuorokautta 154 € 

Varaus omasta lomakeskusketjusta – enintään 4 vuorokautta (per vuorokausi) 33 € 
Perustason varaukset – vähintään 8 vuorokautta 318 € 

Perustason varaukset – 5–7 vuorokautta 159 € 
Perustason varaukset – enintään 4 vuorokautta (per vuorokausi) 36 € 

RCI Weeks -varaus Eurooppaan (per viikko) 159 € 
RCI Weeks -varaus Euroopan ulkopuolelle (per viikko) 159 € 

Varaus Points-kumppanilta – hotellimajoitus tai autonvuokraus enintään 4 vuorokautta 79 € 
Kaikki muut varaukset Points-kumppaneilta 159 € 

 
 

Online-vaihdot 
Varaus omasta lomakeskuksesta 71 € 

Varaus omasta lomakeskusketjusta – vähintään 8 vuorokautta 298 €  
Varaus omasta lomakeskusketjusta – 5–7 vuorokautta 144 € 

Perustason varaukset – vähintään 8 vuorokautta 308 € 
Perustason varaukset – 5–7 vuorokautta 149 € 

RCI Weeks -varaus Eurooppaan (per viikko) 149 € 
RCI Weeks -varaus Euroopan ulkopuolelle (per viikko) 149 € 

Vieraskortti 52 € 
Automaattinen pisteiden säästö 39 € 

Pisteiden siirtäminen 68 € 
Pisteiden lainaaminen: Ei veloitusta 

Pisteiden vuokraus – per piste 0,01 € 
 

Pisteiden käyttöajan pidentäminen 
Pisteiden käyttöajan pidentäminen 12 kuukaudella 

Vähimmäisveloitus koskien kaikkia enintään 30 000 pisteen tilitapahtumia 32 € 
Veloitus koskien kaikkia tilitapahtumia suuruudeltaan 30 001 pistettä ja siitä ylöspäin 63 € 

Pisteiden siirtäminen pysyvästi jollekin muulle kuin jäsenelle 414 € 
Pisteiden siirtäminen pysyvästi Points-jäsenelle 117 € 

Lisämaksu myöhästyneestä maksusta 52 € 
 

*Voimassa 1.1.2016 alkaen 

 
 

 

 

 

 

 


