
Felhasználói feltételek 

ÖN ÉS AZ RCI EUROPE KÖZÖTTI SZERZŐDÉS 
Ezen weboldalt az RCI Europe (a továbbiakban "RCI", "mi", "minket", illetve "miénk" szavak 
által jelölt) bocsátja az Ön rendelkezésére. A szóban forgó weboldal  
használata, illetve ezen a weboldalon megjelenített szerződési feltételek és közlemények  
(a továbbiakban “Feltételek”) módosítás nélküli elfogadása a szerződési Feltételek teljes 
köre elfogadásának minősül az Ön részéről. HA 
NEM FOGADJA EL EZEKET A FELTÉTELEKET, AKKOR NEM JOGOSULT  
EZEN WEBOLDAL HASZNÁLATÁRA. 
HA AZ “ELFOGADÁS” GOMBRA KATTINT, KITÖLTI A REGISZTRÁCIÓS OLDALAKAT, MAJD  
A “TOVÁBB” GOMBRA KATTINT, VAGY OTT, AHOL KORÁBBAN 
BEJELENTKEZÉSÉVEL REGISZTRÁLTA EZT A WEBOLDALT, KIJELENTI, HOGY 
JELENLEG IS AZ RCI TAGJA, ÉS MAGÁRA NÉZVE KÖTELEZŐ EREJŰNEK FOGADJA EL AZ 
ÖSSZES 
FELTÉTELT. 

Ezen Feltételek mind az Ön általi használatra, mind az ezen weboldalt látogató internetes 
forgalomra vonatkoznak. 
Az RCI fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint, egyoldalúan, bármikor módosítsa, 
megváltoztassa, vagy bármely más módon frissítse ezen 
Feltételeket. Ezen módosítások, változtatások, illetve frissítések kihirdetésükkel azonnal 
hatályba 
lépnek. Amennyiben ezen weboldalt azt követően is használja, hogy az RCI az előbb 
említett módosításokról, változtatásokról és frissítésekről közleményt  
tett közzé, akkor ez a módosult Feltételek elfogadását is jelenti egyben. 

Ez a weboldal lehetőséget nyújt arra, hogy számos, 
ezzel a weboldallal, illetve az RCI-vel nem feltétlenül kapcsolatos más weboldalra juthasson 
el, 
ahol ezen weboldal Feltételeitől eltérő, vagy ahhoz képest bővített szerződési feltételek és 
közlemények 
érvényesek. Más weboldalakhoz való, ezen weboldalon található hivatkozásokon keresztüli, 
hozzáférést 
a hozzáfért egyéb weboldalakra saját szerződési feltételeik, közleményeik és használati 
szabályaik vonatkoznak, nem pedig ezen weboldal saját 
Feltételei. 

Az RCI jótállása nem terjed ki az ezen a weboldalon kifejtett online tevékenységre, valamint 
bármilyen adat átvitelére, illetve feldolgozására. Bármilyen adat átvitele nem jelenti  
sem az online tevékenység elfogadását, sem annak elutasítását,  
csupán azt jelenti, hogy adatátvitel kezdeményezés történt. Az összes online tevékenység 
és tranzakció feltétele annak írásbeli  
megerősítése. Ezenfelül ezen a weboldalon és ezen weboldalról rendelkezésre álló 
szolgáltatás szintje változhat, 
és időszakonként az említett weboldal ezen része elérhetetlenné válhat, illetve “le lehet 
kapcsolva”. Az RCI fenntartja magának a jogot, 
hogy üzleti vagy műszaki okokból ezen weboldal működtetését teljesen vagy részben, 
felfüggessze vagy megszüntesse. 
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Azonban az RCI tagsága számára rendelkezésre álló szolgáltatások telefonon vagy levélben 
is hozzáférhetők. 

TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT 
Kattintson ide, itt olvasható a titoktartási nyilatkozatunk. 

VÉDJEGYEK, SZERZŐI JOGOK ÉS KORLÁTOZÁSOK 
Ezen weboldal az RCI Europe (székhely címe: Kettering Parkway, 
Kettering, Northants, NN15 6EY, United Kingdom. tel. + 44 (0) 1536 310111)  
tulajdonában, üzemeltetésében, kezelésében és irányítása alatt áll. Copyright © 2001 RCI 
Europe. Minden jog fenntartva. 

A weboldal teljes tartalma, különösen a szövegek, képek, illusztrációk, audio és video klipek  
(az Egyesült Államok és a világ többi országának szerzői jogi jogszabályi, kétoldalú 
megállapodásaik rendelkezései, adatvédelemről és adatnyilvánosságról szóló törvényeik, 
valamint a kommunikáció szabályozása és az erre vonatkozó jogszabályok által szabályozott 
módon)  
védjegyoltalom alatt, szerzői jogok és egyéb szellemi alkotásokról szóló jogszabályok 
védelme alatt áll,  
és az RCI, illetve leányvállalataik és kapcsolt vállalkozásaik,  
társult és partnervállalataik, vagy olyan tartalomszolgáltató, reklámozó, kereskedő, 
szponzor vagy licencbe adó harmadik fél  
(a továbbiakban együtt “Szolgáltató”) tulajdonában és irányítása alatt áll,  
amely rendelkezik az RCI termékkel illetve szolgáltatással való kereskedésre vagy 
tartalomszolgáltatásra vonatkozó engedéllyel. 

Ezen a weboldalon, illetve bármely más, az RCI, illetve társult vagy partnervállalatai, vagy a 
Szolgáltatók tulajdonában, üzemeltetésében, kezelésében, irányítása alatt,  
vagy általuk licenszbe vett tartalom kizárólag az Ön személyes, nem kereskedelmi célú 
használatában lehet. A tartalomról  
kinyomtathat egy másolatot, azonban a tartalmat, vagy az adatokat,  
illetve bármely, ezen tartalom és adatok felhasználásához igénybe vett szoftvert semmilyen 
más módon  
(beleértve az e-mailt és más elektronikus adatátviteli eszközöket) nem másolhatja, 
reprodukálhatja, adhatja ki újra, töltheti fel, teheti közzé, továbbíthatja,  
oszthatja meg másokkal, és használhatja fel kereskedelmi célra,  
az RCI, illetve leányvállalatai és kapcsolt vállalatai, valamint társult és partnervállalatai és a 
Szolgáltatók előzetes írásbeli beleegyezése nélkül. A beleegyezést faxon megkérheti az RCI 
Europe jogi osztályától,  
a + 44 (0) 208 762 6632 faxszámon. Az RCI, illetve leányvállalatai és kapcsolt vállalkozásai, 
valamint társult és partnervállalatai és a Szolgáltatók előzetes írásbeli beleegyezése nélkül 
tilos a tartalmon végzett bármely módosítás,  
a tartalom más weboldalon vagy számítógépes hálózaton történő,  
illetve személyes, nem kereskedelmi céltól eltérő felhasználása, tekintettel arra, hogy az 
sérti  
az RCI, illetve leányvállalatai és kapcsolt vállalkozásaik, valamint társult és partnervállalatai 
és a Szolgáltatók  
szerzői jogait, védjegyeit továbbá az egyéb tulajdonosi jogokkal rendelkező tulajdonosok 
jogait. Ezen weboldal  
használatának feltétele, hogy Ön szavatolja az RCI felé,  
hogy az említett weboldal ezen részét nem fogja jogellenes, vagy ezen Feltételek által tiltott 
céllal felhasználni,  



különösen bármely fenyegető vagy becsületsértő, megbélyegző, szeméremsértő, 
megbotránkoztató,  
lázító, pornográf és megszentségtelenítő tartalom átvitelét és közzétételét. 

Az internet sajátos jellegéből következően, és az RCI csoport vállalati rendszerei, valamint 
tulajdonosi  
technológiájának védelme érdekében az RCI fenntartja a jogot, hogy saját, kizárólagos és 
szabad belátása szerint bármikor, bármely felhasználó esetén,  
bármilyen indokkal korlátozhassa és letilthassa a weboldalhoz történő hozzáférést,  
különösen azon felhasználók esetében, akik az említett weboldal ezen részét 
feltételezhetően nem a megszokott módon, vagy helytelenül,  
illetve jogaikkal visszaélve használják, valamint akik megszegik a Feltételekben foglaltakat. 
Amennyiben Ön a Feltételekben foglaltak bármely részét megszegi,  
azonnal, bármilyen előzetes értesítés nélkül elveszti az említett weboldal ezen részének 
használatára szóló  
engedélyt. 

Weboldalán nem használhat fel semmilyen, ezen a weboldalon megjelenő védjegyet, illetve 
szerzői joggal védett anyagot,  
beleértve, de nem kizárólagosan, bármilyen logót illetve karaktert,  
a védjegy, illetve a szerzői jog birtokosának kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül. 
Semmilyen, a weboldalon található  
anyagot nem illeszthet be frame-ként vagy bármely más módon a saját, vagy bármely más 
weboldalra,  
az RCI előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. 
Az RCI Europe, a Resort Condominiums International, LLC vállalat testvérvállalata, mely 
utóbbi  
számos bejegyzett védjegy birtokosa, beleértve, de nem kizárólagosan, az RCI  Design,  
az RCI Logo, valamint a www.rci.com és www.rci.co.uk domain névhez kapcsolódó 
védjegyeket.  
Az itt említett egyéb termék- és vállalatnevek saját tulajdonosaik védjegyei lehetnek, 
függetlenül attól,  
hogy be vannak-e jegyezve. 

A GARANCIA ÉS A KÖTELEZETTSÉGEK KORLÁTOZÁSA 
EZEN WEBOLDALON LÉVŐ TARTALOM EGÉSZE „AHOGY VAN” ÉS „AHOGY TALÁLHATÓ” 
ALAPON ÁLL RENDELKEZÉSRE,  
MINDENFÉLE, AKÁR KIFEJEZETT, AKÁR KÖZVETETT JÓTÁLLÁS NÉLKÜL. AZON JÓTÁLLÁSON 
FELÜL,  
MELY EZEN FELTÉTELEKRE AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG-BELI ÉS AZ EU JOG ALAPJÁN  
TÖRVÉNY SZERINT VONATKOZIK, ÉS NEM ZÁRHATÓ KI, NEM KORLÁTOZHATÓ  
ÉS NEM MÓDOSÍTHATÓ, AZ RCI, ILLETVE LEÁNYVÁLLALATAI ÉS KAPCSOLT 
VÁLLALKOZÁSAI, VALAMINT TÁRSULT ÉS PARTNERVÁLLALATAI  
ÉS A SZOLGÁLTATÓK KIZÁRNAK MINDEN MÁS, KIFEJEZETT ÉS KÖZVETETT JÓTÁLLÁST,  
BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN, AZ ELADHATÓSÁGRA,  
MEGFELELŐ MINŐSÉGRE, JOG- ÉS KELLÉKSZAVATOSSÁGRA ÉS A MEGHATÁROZOTT CÉLRA 
VALÓ  
ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ BÁRMILYEN KÖZVETETT JÓTÁLLÁST. SEM AZ RCI, SEM 
LEÁNYVÁLLALATAI, SEM KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSAI,  
SEM TÁRSULT, SEM PARTNERVÁLLALATAI, SEM A SZOLGÁLTATÓK, SEM BÁRMILYEN,  
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AZ EMLÍTETT WEBOLDAL TERVEZÉSÉBEN, LÉTREHOZÁSÁBAN ÉS TERJESZTÉSÉBEN RÉSZT 
VETT SZEMÉLY  
NEM NYÚJT JÓTÁLLÁST ARRA, HOGY AZ EMLÍTETT WEBOLDAL EZEN RÉSZÉN LÉVŐ 
FUNKCIÓK HIBA NÉLKÜL,  
FOLYAMATOSAN MŰKÖDNI FOGNAK, HOGY HIBÁIT KIJAVÍTJA, TOVÁBBÁ,  
HOGY A TARTALOM RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSÁÉRT FELELŐS SZERVER SZÁMÍTÓGÉPES 
VÍRUS-  
ÉS EGYÉB KÁROS ELEMEKTŐL MENTES LESZ. A WEBOLDALON HOZZÁFÉRHETŐ TARTALOM 
KIZÁRÓLAG AZ ÖN KÉNYELMÉT ÉS TÁJÉKOZTATÁSÁT  
SZOLGÁLJA. 
AZ RCI NEM NYÚJT JÓTÁLLÁST ÉS NEM TART BEMUTATÓT  
A WEBOLDAL HASZNÁLATÁBÓL SZÁRMAZÓ EREDMÉNNYEL, SEM BÁRMELY,  
A WEBOLDAL HASZNÁLATÁN KERESZTÜL MEGSZERZETT  
TARTALOM, ADAT, SZOLGÁLTATÁS ÉS/VAGY ÁRU MEGBÍZHATÓSÁGÁVAL, 
SZABATOSSÁGÁVAL ÉS ÉRVÉNYESSÉGÉVEL  
KAPCSOLATBAN. MINDENT MEGTESZÜNK AZÉRT, HOGY A WEBOLDALON  
HOZZÁFÉRHETŐ TARTALOM PONTOS LEGYEN. AZONBAN ELŐFORDULHAT, HOGY A 
TARTALOM  
PONTATLANSÁGOKAT, NYOMDAI HIBÁKAT ÉS HIÁNYOSSÁGOKAT TARTALMAZ. MINDENT 
MEGTESZÜNK ANNAK ÉRDEKÉBEN,  
HOGY A FELMERÜLT HIBÁKAT ÉS HIÁNYOSSÁGOKAT AZOK ÉSZLELÉSÉT KÖVETŐEN,  
KIJAVÍTSUK. A WEBOLDALON HOZZÁFÉRHETŐ TARTALOM  
IDŐSZAKONKÉNT MEGVÁLTOZIK, KIEGÉSZÍTÉSEK, TÖRLÉSEK ÉS  
JAVÍTÁSOK LEHETSÉGESEK, ÉS A WEBOLDAL EZEN RÉSZÉNEK MŰKÖDÉSE,  
DESIGN-JA ÉS ELRENDEZÉSE IS JAVULHAT, ILLETVE VÁLTOZHAT. 

ÖN KIFEJEZETTEN ELISMERI, HOGY EZEN WEBOLDALT SAJÁT KOCKÁZATÁRA HASZNÁLJA. 
KIZÁRÓLAG  
ÖN (ÉS NEM AZ RCI) VISELI RENDSZERE SZÜKSÉGES SZERVIZELÉSÉNEK, JAVÍTÁSÁNAK  
ÉS BEÁLLÍTÁSÁNAK TELJES KÖLTSÉGÉT. ÖN KIFEJEZETTEN ELISMERI, HOGY SEM AZ RCI,  
SEM LEÁNYVÁLLALATAI, SEM KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSAI, SEM TÁRSULT, SEM 
PARTNERVÁLLALATAI,  
SEM A SZOLGÁLTATÓK, SEM BÁRMILYEN, A WEBOLDAL  
TERVEZÉSÉBEN, LÉTREHOZÁSÁBAN ÉS TERJESZTÉSÉBEN RÉSZT VETT SZEMÉLY  
NEM TARTOZIK FELELŐSSÉGGEL BÁRMELY TERMÉSZETES VAGY JOGI SZEMÉLLYEL 
SZEMBEN  
A WEBOLDAL VAGY BÁRMELY MÁS HIVATKOZOTT WEBOLDAL HASZNÁLATÁBÓL  
VAGY MEGKÍSÉRELT HASZNÁLATÁBÓL EREDŐ BÁRMILYEN VESZTESÉGÉRT, KÁRÉRT  
(LEGYEN AZ KÖZVETETT, BÜNTETŐ JOGI, VÉLETLEN, KÜLÖNLEGES VAGY JÁRULÉKOS),  
KÖTELEZETTSÉGÉRT ILLETVE MÁS, SZERZŐDÉSBÓL FAKADÓ, VAGY SZERZŐDÉSEN KÍVÜL 
OKOZOTT KÁRON, VAGY EGYÉB MEGHATÁROZOTT KÖTELEZETTSÉGEN ALAPULÓ 
BÁRMILYEN OK MIATT.  
JELEN KORLÁTOZÁS NEM ÉRVÉNYES A HALÁLT VAGY SZEMÉLYES SÉRÜLÉST OKOZÓ 
KÖTELEZETTSÉGSZEGÉS,  
VESZTESÉG VAGY KÁR ESTÉN.  
. 
PÉLDAKÉPPEN ÉS A TOVÁBBIAK ÁLTALÁNOS ÉRVÉNYÉNEK KORLÁTOZÁSA NÉLKÜL,  
AZ RCI ÉS LEÁNYVÁLLALATAI, KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSAI, TÁRSULT ÉS  
PARTNERVÁLLALATAI, VALAMINT A SZOLGÁLTATÓK NEM TARTOZNAK FELELŐSSÉGGEL 
SEMMILYEN, A WEBOLDAL  
MŰKÖDÉSI HIBÁJÁBÓL, MÁS HIBÁBÓL, HIÁNYOSSÁGBÓL, MEGSZAKADÁSBÓL, TÖRLÉSBŐL, 
ÜZEMSZÜNETBŐL, SZÁMÍTÓGÉPES VÍRUSTÁMADÁSBÓL, LOPÁSBÓL, ROMBOLÁSBÓL, 
SZEMÉLYES ADATOK JOGOSULATLAN HOZZÁFÉRÉSÉBŐL  



ILLETVE AZOK MEGVÁLTOZTATÁSÁBÓL, VALAMINT EGYÉB, A WEBOLDALON  
MEGJELENŐ ANYAGBÓL EREDŐ KÖVETELÉSÉRT, VESZTESÉGÉRT  
ÉS KÁRÉRT. ÖN KIFEJEZETTEN ELISMERI ÉS HOZZÁJÁRUL, HOGY AZ RCI  
NEM FELELŐS SEMMILYEN, MÁS FELHASZNÁLÓK VAGY HARMADIK SZEMÉLY FELÉ 
IRÁNYULÓ,  
BECSÜLETSÉRTŐ, SÉRTŐ ILLETVE JOGELLENES MAGATARTÁSÉRT. 
AZ RCI ÉS LEÁNYVÁLLALATAI, KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSAI, TÁRSULT ÉS 
PARTNERVÁLLALATAI, VALAMINT A SZOLGÁLTATÓK A WEBOLDAL HASZNÁLATÁBÓL EREDŐ 
KÖZVETLEN VESZTESÉGEKÉRT, ALAPULJON AZ AKÁR SZERZŐDÉSEN, AKÁR SZERZŐDÉSEN 
KÍVÜL OKOZOTT KÁRON, AKÁR MEGHATÁROZOTT KÖTELEZETTSÉGEN, EGYÉB 
TEKINTETBEN LEGFELJEBB A KÖVETELÉS ÁLTAL ÉRINTETT TRANZAKCIÓ ÖSSZÉRTÉKÉIG, 
EGYETLEN ESEMÉNY SORÁN, VAGY KAPCSOLÓDÓ ESEMÉNYEK SOROZATÁBAN FELELŐSEK. 
JELEN FELELŐSSÉGI RENDELKEZÉSEK KIZÁRÓLAG ÉS LEGFELJEBB A TÖRVÉNY ÁLTAL 
SZABÁLYOZOTT KÖRBEN ALKALMAZHATÓAK. 
NINCS HATÁSSAL AZ ÖNT, MINT VÁSÁRLÓT TÖRVÉNY ALAPJÁN MEGILLETŐ JOGOKRA. 

KÁRTÉRÍTÉS 
Ön elfogadja, hogy az RCI, társult és partnervállalatai, a Szolgáltatók, valamint képviselőik, 
igazgatóik, alkalmazottaik, ügynökeik, licencbe adóik és szállítóik jog- illetve kártérítési 
igények elleni védelmét biztosítja, kártalanítja őket és kármentességükről gondoskodik, 
amennyiben ezen Feltételeket megszegi, és ebből bármilyen veszteség, kiadás, kár, költség 
keletkezik (beleértve az ésszerű mértékű eljárási díjakat is). 

HARMADIK FÉL JOGAI 

Ezen Feltételek az RCI, társult és partnervállalatai, a Szolgáltatók, valamint képviselőik, 
igazgatóik, alkalmazottaik, ügynökeik, licencbe adóik és szállítóik érdekeit szolgálják. Ezen 
természetes, illetve jogi személyek mindegyike a Feltételekben foglaltakat közvetlenül 
kinyilváníthatja és érvényre juttathatja Önnel szemben. 

HIVATKOZÁSOK 

A weboldal más weboldalakra (“Hivatkozott weboldalak”) mutató hivatkozásokat 
tartalmazhat. A Hivatkozott weboldalak kizárólag az Ön kényelmét és tájékoztatását 
szolgálják, és azokhoz Ön kizárólag a saját kockázatára fér hozzá. Egy Hivatkozott weboldal 
tartalma nem áll szükségszerűen az RCI ellenőrzése alatt, ezért az RCI nem tartozik 
felelősséggel és nem járul hozzá az olyan Hivatkozott weboldalon található tartalom 
közléséhez, amit az RCI nem tart ellenőrzése alatt, akkor sem, ha az RCI a társult vállalata 
a Hivatkozott weboldalak tulajdonosainak. A weboldalhoz nem hozható létre hivatkozás, és 
nem hozható létre olyan hivatkozás sem, mely az Ön, vagy bármely harmadik személy 
weboldalának hozzájárulását vagy támogatását állapítja meg vagy arra való utalást tesz, az 
RCI, vagy leányvállalatai, kapcsolt vállalkozásai, társult és partnervállalatai, illetve a 
Szolgáltatók kezelésében lévő weboldalon. 

SZOLGÁLTATÁS SÚGÓ 

Kattintson ide, ha ezzel a weboldallal kapcsolatos kérdésekről és problémákról szeretne 
tájékozódni. 

AZ RCI CSEREPROGRAM HASZNÁLATA 
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A weboldalon megjelenített RCI csereprogram funkció kizárólag arra készült, hogy 
segítséget nyújtson tagsága meghosszabbításában, letétek elhelyezésében, a rendelkezésre 
álló cserék meghatározásában, cserére irányuló kérések kezdeményezésében, cserékkel 
kapcsolatos foglalásokban és megerősítésekben, valamint hasonló célú online tranzakciók és 
vásárlások elvégzésében. Ön szavatolja, hogy 18 éves elmúlt, jelenleg RCI tagsággal, és 
jogi szempontból érvényes meghatalmazással rendelkezik jelen szerződés aláírására és ezen 
weboldal használatára, az itt rögzített Feltételekkel összhangban. Ön tudomásul veszi, hogy 
ezen weboldal mindenféle használata során pénzügyi felelősséggel tartozik (Ön a felelős 
azért is, ha az ön folyószámláját mások használják, beleértve, de nem kizárólag, az Önnel 
egy háztartásban élő kiskorúakat – 18 évnél fiatalabbakat – is). Ön kijelenti, hogy ezen a 
weboldalon az Ön neve és folyószámlája alá tartozó minden használatot felügyel. Ön 
szavatolja azt is, hogy az Ön, vagy az Önnel egy háztartásban élő, vagy az Ön által 
meghatalmazott és felügyelt harmadik személyek által ennek a weboldalnak a használata 
során megadott összes adat (beleértve az RCI számára letét-elhelyezés, csere iránti kérés, 
foglalás-biztosítás és online tranzakció céljával megadott adatokat is) valós és pontos. 

Ön szavatolja továbbá, hogy az Ön által az online tranzakciókhoz használt bank- illetve 
hitelkártya az Ön sajátja, és az ahhoz tartozó bank- illetve hitelszámláján megfelelő 
összeggel rendelkezik az Ön által vásárolt programok, termékek és szolgáltatások 
költségének fedezésére. Ha az Ön által megadott adatokban bármilyen változás következik 
be, akkor az Ön felelőssége, hogy az RCI-t a változásról mielőbb tájékoztatassa. Korlátozás 
nélkül tilos minden spekulációs, hamis, illetve tisztességtelen tevékenység és online 
tranzakció, illetve keresletélénkítés céljából végzett bármely tevékenység és online 
tranzakció. 

Az RCI tagsági feltételek, melyek a Feltételekhez képest önálló szerződési feltételek, az 
összes, a weboldalon lévő RCI csereprogram funkcióval kapcsolatos, online tevékenységre 
és tranzakcióra vonatkoznak. Ön elismeri az RCI tagság minden ilyen szerződési feltételét, 
valamint elismer minden egyéb, esetleg vonatkozó RCI szerződési feltételt az RCI, társult 
vállalatai, partnervállalatai, szállítói vagy a Szolgáltatók, valamint egyéb olyan harmadik 
felek tekintetében, akikkel Ön üzleti kapcsolatot köt, különösen a lejáratkor esedékes 
összegek kifizetését, a szabályoknak és korlátozásoknak való megfelelést, a rendelkezésre 
állás, a foglaltság és a csereszállás használatát. Az RCI nem vállal felelősséget a társult 
vállalatai, partnervállalatai, szállítói vagy a Szolgáltatók, valamint egyéb harmadik felek 
által kínált, nem cserével kapcsolatos programok, termékek és szolgáltatások biztosításáért, 
függetlenül attól, hogy ezen jogi személyek részére ügynökként működünk-e közre, és 
függetlenül az Ön és ezen jogi személyek bármelyike közötti bármilyen kapcsolattól.  Ön 
tartozik felelősséggel a weboldal használatából, illetve online tevékenységek és tranzakciók 
elvállalásából eredő minden költség, díj, adó és járulék megfizetéséért, a weboldalon 
közzétett RCI csereprogram funkcióval kapcsolatosan. 

Ez a weboldal nem fogja Önt meggátolni abban, hogy helytelen letéteket helyezzen el, 
lehetetlen cseréket kérjen, lehetetlen vagy helytelen foglalásokat tegyen, például hogy 
egyszerre két cserét kérjen különböző üdülőhelyekre. Amennyiben helytelen letétet helyez 
el, lehetetlen cserét kér, lehetetlen, illetve helytelen csere foglalást tesz, úgy elfogadja, 
hogy ezek az Ön hibájából, illetve az Ön általi hiányosságok folytán történtek, és mindez 
teljesen az Ön felelőssége; az RCI nem tartozik felelősséggel azért, hogy Önnek részben 
vagy egészben visszafizesse a pénzét, orvosolja a helyzetet, mivel Ön ilyen helytelen 
tevékenységet és online tranzakciót vállalt fel. 
Az Amerikai Egyesült Államok törvényeinek értelmében bizonyos országok “korlátozott” 
vagy “tiltott” országoknak minősülnek utazással kapcsolatos szolgáltatások nyújtása 
szempontjából. A jelenleg “korlátozott” országok közé sorolt országok a teljesség igénye 
nélkül: Kuba, Irán, Irak, Líbia és Szudán. Az RCI, leányvállalatai és kapcsolt vállalkozásai, 



valamint társult vállalatai, partnervállalatai és a Szolgáltatók, illetve ügynökeik, licencbe 
adóik és szállítóik nem fogadhatnak be letéteket, nem fogadhatnak el és nem 
engedélyezhetnek cserére irányuló kéréseket, valamint nem teljesíthetnek csere 
foglalásokat és nem küldhetnek megerősítést a weboldalon közzétett RCI csereprogram 
funkcióról és azzal kapcsolatban, bármely olyan RCI tagtól, aki bármely megnevezett 
„korlátozott” vagy „tiltott” ország állampolgára vagy állandó lakosa, és letétet kíván 
elhelyezni, vagy az Egyesült Államokban lévő társult üdülőhelyre kér cserét. Ezenkívül nem 
fogadhatnak el és nem engedélyezhetnek letételhelyezést bármely megnevezett 
„korlátozott” vagy „tiltott” országban lévő társult üdülőhelyen olyan RCI tag számára, aki az 
Amerikai Egyesült Államok állampolgára vagy ott állandó lakos, illetve nem fogadhatnak el 
és nem engedélyezhetnek cserét az RCI csereprogramban letétbe helyezett szállásra olyan 
RCI tagok számára, akik bármely megnevezett „korlátozott” vagy „tiltott” állampolgárai 
vagy állandó lakosai. 

PÉNZNEMVÁLTÓ 

A devizaárfolyam-ingadozások befolyásolhatják a külföldi termékek és szolgáltatások árát. A 
devizaárfolyamok különböző, nyilvánosan rendelkezésre álló forrásokon alapulnak, és 
kizárólag tájékoztatásul szolgálnak. Az árfolyamok nincsenek pontosítva, a valós árfolyamok 
a feltüntetettől eltérőek lehetnek.  
A feltüntetett devizaárfolyamok nem kerülnek naponta frissítésre.  
Ellenőrizze a Pénznemváltó dátumát, azt, hogy mely napon került utoljára frissítésre az 
árfolyam. Az alkalmazás által megjelenített adatok valószínűleg pontosak, de az RCI, 
leányvállalatai, kapcsolt vállalkozásai, társult és partnervállalatai, és a Szolgáltatók, illetve 
azok képviselői, licenszbe adói és szállítói sem nem szavatolnak, sem nem nyújtanak 
jótállást az adatok pontosságáért.  
Mielőtt bármilyen pénzügyi céllal felhasználná ezeket az adatokat, javasoljuk, hogy 
konzultáljon szakemberrel, abból a célból, hogy az ellenőrizze, pontosak-e a feltüntetett 
devizaárfolyamok. Az RCI, leányvállalatai, kapcsolt vállalkozásai, társult és partnervállalatai, 
valamint a Szolgáltatók, illetve azok képviselői, licenszbe adói és szállítói nem járulnak 
hozzá ezen adatok személyes célú használatától eltérő felhasználásához, és a lehető 
legszigorúbban megtiltják ezen adatok kereskedelmi céllal történő ismételt eladását, 
terjesztését és felhasználását. 

VONATKOZÓ JOG ÉS JOGHATÓSÁG 

Jelen szerződés (és a weboldal használatával bármilyen kapcsolatba hozható vagy abból 
eredő bármilyen természetű vita, követelés és bírósági eljárás, illetve a weboldalon 
közzétett RCI csereprogram funkció) az angol jog hatálya alá tartozik, és azoknak 
megfelelően értelmezendő. Ön ezennel elismeri az angol bíróságok kizárólagos joghatóságát 
valamennyi, ezen weboldal használatával bármilyen módon kapcsolatba hozható, vagy 
abból eredő jogvita tekintetében. Akik ezt a weboldalt az Egyesült Királyság területén 
kívülről kívánják elérni, felelősséggel tartoznak a rájuk vonatkozó helyi jogszabályok 
betartásáért, amennyiben a helyi jogszabályok vonatkoznak rájuk.  A weboldalon található 
tartalom és anyagok nem használhatók fel és nem exportálhatók az Egyesült Királyság és az 
EU exportálásra vonatkozó törvényei és jogszabályai megszegésével. Amennyiben ezen 
Feltételek bármely rendelkezése jogellenes, érvénytelen vagy bármilyen okból hatálytalan, 
akkor az a rendelkezés különválasztható a Feltételek további részeitől. 
Ön akként nyilatkozik, hogy Ön és az RCI között nem létesült vegyes vállalat, társas 
vállalat, munkaviszony és képviselet ezen szerződés keretében, illetve a weboldal 
használata közben. 

A Wyndham Worldwide Company 



SZERZŐDÉS TELJESSÉGE 

Ezen Feltételek rendelkezései, és minden egyes itt hivatkozott kötelezettség azt a teljes 
szerződést jelenti, mely egyrészt Ön, másrészt az RCI és leányvállalatai, kapcsolt 
vállalkozásai, társult és partnervállalatai, valamint a Szolgáltatók között jött létre, és amely 
megelőz minden, ide be nem illesztett, előzetes előterjesztést, szerződést és (akár szóbeli, 
akár írásbeli) megállapodást. Amennyiben a jelen Feltételek és bármely később 
közzéteendő, a használatra vagy értelmezésre vonatkozó szerződési feltétel és közlemény 
között bármilyen ellentmondás található, úgy az utoljára közzétett Feltételek, illetve 
szerződési feltételek és közlemények az érvényesek. 
Jelen szerződés és bármely, elektronikus formában kiadott közlemény nyomtatott változata 
ugyanolyan mértékben, és ugyanolyan feltételek szerint alkalmazható a szerződéssel 
kapcsolatos, vagy azon alapuló bírósági és közigazgatási eljárások során, mint más, 
eredetileg is papírformában készített és nyilvántartott üzleti dokumentum és okirat. 

AZ RCI FENNTART MINDEN EGYÉB, ITT KIFEJEZETTEN NEM BIZTOSÍTOTT JOGOT. 
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