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Kedves RCI tag! 

Befejeztük a jövő évre vonatkozó RCI díjak felülvizsgálatát, és örömmel tájékoztatjuk, hogy megtartjuk tagsági díjainkat, 

illetve egyszerűsítjük a cseredíjakat. 

Az RCI és az RCI Platinum tagsági díjai változatlanok maradnak a jövő évben, továbbá a díjrendszerünk egyszerűsítése 

érdekében az eltérő európai és nemzetközi cseredíjakat egyetlen cseredíjjal váltjuk fel. Ez az egyetlen díj lesz érvényes a 

Weeks cserére, bárhol is választ üdülést a 4500 RCI üdülőben szerte a világon, és továbbra is jogosult lesz online cseredíj-

kedvezményre az RCI.com oldalon. 

Minden tranzakciós díj 2015. december 1-én lép hatályba, míg a tagsági díjak 2016. január 1-től hatályosak.  

A 2016. évi díjak részletes leírását a következő oldalon találja.  

Nagyobb üdülési választék 

Minden évben arra törekszünk, hogy növeljük az Ön számára – az RCI tagjaként – elérhető úti célok kínálatát. 2015-ben 60 

új üdülőt vettünk fel a cserehálózatunkba, például a híres spanyol Playa d’en Bossa tengerpartján fekvő The Grand 

Palladium Palace Ibiza Resort & Spa üdülőt, a törökországi Bodrumban található Aklandia Resort üdülőt, valamint izgalmas 

és új úti célokban lévő üdülőket Japánban és Kínában. Immár több mint 4500 partnerüdülő található az RCI 

cserehálózatában – ez legnagyobb versenytársunk kínálatának több mint kétszerese. 

Továbbra is annak érdekében fektetünk be, hogy a lehető legnagyobb üdülési választékot kínáljuk számos egyéb olyan 

előnnyel, amelyet a világ legnagyobb csereüdülési rendszerének tagsága nyújt. 

További lehetőségek a timeshare üdülési jog használatához 

Az RCI az egyetlen olyan nemzetközi csereüdülési vállalat, amely teljes rugalmasságot biztosít tagjainak. Weeks tagként 

összevonhatja a deponált heteit, felhasználhatja a deponálási jóváírásait, illetve kihasználhatja a cserélési csereértékekre 

vonatkozó kedvezményes ajánlatainkat, így a legtöbbet hozhatja ki az üdülési tulajdonjogából. A hazatérés után kitöltött 

véleménykártyák rendszerének köszönhetően az üdülői minőség garantált, mivel az Önhöz hasonló tagjaink komoly 

szerepet játszanak az elvárt minőség fenntartásában, így segítve minket és az üdülőtulajdonosokat egyaránt. 

Magasabb szintű tagságunk, az RCI Platinum további előnyöket kínál, így még több lehetősége van arra, hogy a legjobbat 

hozza ki tagságából. Az olyan meglévő előnyökön kívül, mint az elsőbbségi hozzáférés különösen népszerű úti célokhoz, az 

RCI Platinum tagok mostantól az alábbi lehetőségeket is kihasználhatják: 

 Ingyenes folyamatos keresések – iratkozzon fel az álomüdülések várólistájára anélkül, hogy cseredíjat fizetne 

előre. 

 Csereüdülés módosítása egy másik üdülőre ugyanazon helyszínen, ha az adott üdülő 

elérhetővé válik. 



 

Bejegyzett székhely: RCI Europe, Kettering Parkway, Kettering, Northants NN15 6EY, Egyesült Királyság 
Bejegyezve Angliában és Wales-ben. Cégjegyzékszám: 1148410. 

A Wyndham Worldwide tagvállalata 

 
 
 

 Ingyenes deponálási visszaállítás – maximális deponálási csereérték a kezdő dátum előtt kilenc-hat hónappal 

deponált hetek után ingyenesen. 

Egyszerű használat 

Folyamatosan fejlesztjük az RCI.com oldalt, így következő üdülésének megtervezése még egyszerűbb – a keresés gyorsabb, 

és a következő RCI üdülés lefoglalása a nap 24 órájában és a hét 7 napján lehetséges.  

Megtekintheti és kezelheti fiókját online, valamint egyszerűsítettük a regisztrációt és a bejelentkezést is.  

Ígérjük, hogy továbbra is annak érdekében fektetünk be, hogy az RCI tagsága azt az értéket, minőséget, változatos üdülési 

élményt és utazási kedvezmények sorát kínálja, amelyeket szerintünk megérdemel.  

Üdvözlettel: 

Sean Lowe 

az RCI európai, közel-keleti, afrikai és indiai képviseletének ügyvezető igazgatója 
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Weeks – 2016. évi tagsági díjak 

 

RCI Weeks csere 

Weeks csere online díja: 199 € 

Weeks csere telefonos ügyfélszolgálati díja: 209 € 

Vendégigazolvány: 52 € 

Deponálási jóváírás átruházása: 60 € 

Deponálások összevonásának online díja: 91 € 

Deponálások összevonásának offline díja: 96 € 

Deponálási visszaállítás: 60 € 

1 hónap deponálási hosszabbítás: 28 € 

3 hónap deponálási hosszabbítás: 68 € 

6 hónap deponálási hosszabbítás: 106 € 

 

Hosszabbítási díjak 

1 év: 99 € 

3 év: 255 € 

5 év: 399 € 

Visszatérési díj: 200 € 

 

Saját beíratás díjai* 

1 év: 200 € 

2 év: 243 € 

3 év: 301 € 

4 év: 348 € 

5 év: 418 € 

 

*Érvényes 2016. január 1-től 

 


