
Gäller från och med den 4 november 2021 
 

Villkor för extra reseprodukter 
De här villkoren för extra reseprodukter är avsedda att komplettera, inte ersätta, villkoren 
för RCI Points®-medlemskap, villkoren för RCI Weeks®-medlemskap och reglerna för RCI 
Platinum®-medlemskap som finns på rci.com. 

 
1. Bokning och inbyte av poäng eller deponeringsbyteskraft, i tillämpliga fall, för extra reseprodukter 

omfattas av de villkor som anges i villkoren för RCI Points-medlemskap (om du är RCI Points-
medlem), RCI Weeks-medlemskap (om du är RCI Weeks-medlem) eller reglerna för RCI Platinum-
medlemskap (om du är RCI Platinum-medlem), tillsammans med dessa villkor för extra 
reseprodukter. Dessutom omfattas du även av villkoren för den tillämpliga leverantören av extra 
reseprodukter, inklusive men inte begränsat till restriktioner på grund av undantagsdatum eller 
otillgänglighet. 

2. RCI kan när som helst, efter eget gottfinnande, lägga till, ändra eller avsluta alla produkter eller 
tjänster som är extra reseprodukter. 

3. RCI och varje leverantör av extra reseprodukter är separata och åtskilda enheter, och RCI har 
eventuellt ingen kontroll över verksamheten hos en viss leverantör av extra reseprodukter. 

4. Baserat på tillämplig Egen grupp och vissa andra egenskaper som bestäms av RCI efter eget 
gottfinnande kan RCI-medlemmar som är berättigade att använda de extra reseprodukterna vara 
begränsade från att använda en del av eller hela det totala antalet poäng eller 
deponeringsbyteskraft som är tillgänglig för dem vid transaktioner gällande extra reseprodukter.  

5. Det är inte tillåtet att hyra poäng från RCI för transaktioner gällande extra reseprodukter. Det kan 
vara tillåtet att använda lånade, sparade eller förlängda poäng för transaktioner gällande extra 
reseprodukter. 

6. Berättigade medlemmar kan byta poäng eller deponeringsbyteskraft mot rabatter på reseprodukter 
och -tjänster. För varje transaktion gällande extra reseprodukter finns ett angivet högsta antal 
poäng eller deponeringsbyteskraft som kan användas, samt ett minsta antal poäng eller 
deponeringsbyteskraft som krävs. För varje transaktion gällande extra reseprodukter kan det 
dessutom krävas en kontantkomponent. Antalet poäng eller deponeringsbyteskraft, liksom 
rabatterna, kan ändras då och då efter RCI:s eget gottfinnande, baserat på faktorer som 
produkttyp, pris och tidpunkt för möjligheter till extra reseprodukter. Beroende på tillgänglighet kan 
medlemmar dessutom ha onlinetillgång på www.rci.com till de mest aktuella rabatterna för extra 
reseprodukter. Alla rabatter samt poängens eller deponeringsbyteskraftens antal och värden kan 
ändras utan föregående meddelande efter RCI:s eget gottfinnande. 

7. När en rabatt har dragits av från kostnaden för transaktionen måste eventuell återstående kostnad 
betalas av medlemmen kontant (med betalkort eller kreditkort) eller med någon annan 
betalningsmetod som accepteras av RCI efter eget gottfinnande, vid tidpunkten för transaktionen. 
Om en hotellnatt till exempel har ett återförsäljarvärde på 125 USD och medlemmen väljer att byta 
in 2 000 poäng mot en rabatt på 25 USD (observera att de faktiska rabatterna varierar beroende 
på detaljerna för varje transaktion) kan återstående 
100 USD betalas med kontanter eller kreditkort. 

8. Om inget annat anges tjänar medlemmar inte in resebelöningar vid transaktioner gällande extra 
reseprodukter. 

http://www.rci.com/


9. Ytterligare begränsningar eller villkor kan gälla för alla transaktioner gällande extra reseprodukter. 
Kontakta den enskilda leverantören av extra reseprodukter för information om sådana restriktioner 
eller andra ytterligare villkor. 

10. Produkter eller tjänster som erbjuds av leverantörer av extra reseprodukter gäller i mån av tillgång 
och vissa undantagsdatum kan införas av RCI eller leverantören av extra reseprodukter utan 
ytterligare meddelande. 

11. RCI:s transaktionsavgifter, som offentliggörs av RCI då och då efter eget gottfinnande, kan gälla 
för användningen av poäng eller deponeringsbyteskraft för transaktioner gällande extra 
reseprodukter. 

12. Om inget annat anges vid bokningstillfället är alla transaktioner gällande extra reseprodukter ej 
återbetalbara, ej ändringsbara och ej överförbara och omfattas av villkoren för leverantören utöver 
eventuella RCI-villkor. 

13. Med förbehåll för de ytterligare begränsningar som anges häri omfattas alla poäng eller den 
deponeringsbyteskraft som bytts in mot transaktioner gällande extra reseprodukter av en 
begränsad ångerperiod där en transaktion gällande extra reseprodukter som avbryts innan slutet 
av nästföljande arbetsdag kan vara berättigad till en fullständig återbetalning av de poäng eller 
den deponeringsbyteskraft som bytts in. Efter arbetsdagens slut nästa dag förverkas alla poäng 
eller den deponeringsbyteskraft som bytts in i händelse av en ändring eller avbokning. Om en 
transaktion gällande extra reseprodukter görs inom tre dagar från resedatumet är den, oaktat 
föregående, slutgiltig och någon ångerperiod gäller inte för inbytta poäng eller 
deponeringsbyteskraft. Andra eventuella belopp som betalas, antingen kontant (med betalkort) 
eller kredit, omfattas av avbokningspolicyn hos leverantören av extra reseprodukter och omfattas 
inte av någon ångerperiod. 

14. RCI garanterar inte lämpligheten eller säkerheten hos anläggningsaktiviteter, guider, leverantörer 
eller tjänsteleverantörer som beskrivs häri. Det är medlemmens ansvar att undersöka säkerheten 
och lämpligheten hos alla aktiviteter, samt guidens, leverantörens eller tjänsteleverantörens 
rekommendationer och lämplighet, och medlemmar deltar på egen risk. RCI frånsäger sig 
uttryckligen all uttrycklig eller underförstådd garanti och allt ansvar i samband med sådana 
anläggningsaktiviteter, guider, leverantörer eller tjänsteleverantörer. Information om produkter 
eller tjänster från leverantören av extra reseprodukter som publiceras av RCI baseras på 
information som erhållits av den aktuella leverantören av extra reseprodukter. Därför kan RCI inte 
ta ansvar för, och har inget ansvar för, oriktig, ofullständig eller vilseledande information som 
lämnas om extra reseprodukter. 

15. Alla tillämpliga leverantörer, guider eller tjänsteleverantörer kan efter eget gottfinnande ålägga 
ytterligare avgifter, villkor och begränsningar för aktiviteter eller tjänster, och sådana ytterligare 
avgifter, villkor och begränsningar kan ändras efter eget gottfinnande av tjänsteleverantören, 
guiden eller leverantören. Dessutom kan regler eller bestämmelser åläggas av myndighetsorgan, 
stater, kommuner eller liknande organ rörande en medlems resplaner. Det är medlemmens ansvar 
att avgöra om sådana ytterligare lagar, förordningar, avgifter, villkor och begränsningar gäller för 
transaktionen. RCI garanterar inte att tredje parts aktiviteter eller tjänster är tillgängliga. 

16. Om RCI eller någon leverantör av extra reseprodukter skulle förhindras, hindras eller försenas i 
utförandet av någon skyldighet i enlighet med detta avtal, inklusive, men inte begränsat till, 
tillhandahållande av boenden eller andra resetjänster, på grund av ”force majeure” utom dess 
rimliga kontroll, ska den parten befrias från ytterligare fullgörande. Termen ”force majeure”, som 
används häri, avser och hänvisar till (i) en force majeure-incident eller en offentlig fiendes 
handlande, brand, explosion, sjörisker, blixtnedslag, jordbävning, storm, översvämning, krig med 
eller utan krigsförklaring, revolution, uppror, upplopp, piratdåd, terrorism, sabotage, blockad, 
olycka, pandemi, epidemi eller karantän, (ii) åtgärder från en statlig myndighet som förhindrar eller 
försenar en parts åtaganden häri, eller (iii) strejk, lockout eller annan oro på arbetsplatsen av vilken 
orsak som helst och oavsett om kraven från de inblandade medarbetarna är rimliga eller inom 
partens makt att 



bevilja. Oaktat oförmågan av RCI eller leverantören av extra reseprodukter att utföra någon 
förpliktelse häri ska medlemmens åtaganden häri fortsätta att gälla. 

17. RCI kan när som helst och efter eget gottfinnande ändra dessa villkor för extra reseprodukter enligt 
villkoren för RCI Points-medlemskap och villkoren för RCI Weeks-medlemskap för att ändra 
villkoren för RCI Points-medlemskap eller villkoren för RCI Weeks-medlemskap, enligt vad som är 
tillämpligt. 


