
 

Säte: RCI Europe, Kettering Parkway, Kettering, Northants NN15 6EY, Storbritannien 
Registrerat i England och Wales. Registreringsnr: 1148410 

Ett företag som ingår i Wyndham Worldwide 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Bästa RCI-medlem. 

Vi har nu gått igenom RCI:s avgifter för kommande år och är glada över att kunna meddela dig att våra medlemsavgifter 

inte kommer att höjas och att vi förenklar våra bytesavgifter. 

Medlemsavgifterna för RCI och RCI Platinum kommer inte att förändras nästa år och för att förenkla 

avgiftsstrukturen ersätter vi de olika avgifterna för byte inom Europa och internationellt med en 

enda bytesavgift. Denna enhetliga avgift kommer att gälla alla veckobyten oavsett på vilken av de 4 500 RCI-

anläggningarna i världen som du väljer att semestra vid, och du kommer även i fortsättning att få rabatt på bytesavgiften 

när du bokar på RCI.com. 

Alla transaktionsavgifter kommer att träda i kraft den 1 december 2015, medan medlemsavgifterna gäller från den 1 

januari 2016.  

En lista över avgifterna som gäller 2016 finns på nästa sida.  

Fler semestrar att välja mellan 

Varje år försöker vi öka antalet resmål som du som RCI-medlem kan välja mellan. 2015 lade vi till 60 nya anläggningar i vårt 

bytesnätverk, t.ex.  Grand Palladium Palace Ibiza Resort & Spa, som ligger vid stranden på välkända Playa d’en Bossa i 

Spanien och Aklandia Resort i Bodrum i Turkiet liksom anläggningar på nya, spännande mer avlägsna platser som Japan och 

Kina. Det finns nu mer än 4 500 anläggningar som ingår i RCI:s bytesnätverk – mer än dubbelt så många som hos vår största 

konkurrent. 

Vi fortsätter att investera i att ge dig största möjliga semesterurval, tillsammans med andra förmåner som du får när du är 

medlem i världens största bytesprogram. 

Fler sätt att använda semestertiden 

RCI är det enda globala semesterbytesföretaget som erbjuder medlemmarna total flexibilitet. Som Weeksmedlem kan du 

kombinera veckorna som du har deponerat, använda din deponeringskredit och utnyttja våra kampanjer med nedsatt 

Erfordrad byteskraft för att få ut det bästa av ditt semestertidsägande. Och med våra Välkommen hem-formulär är 

anläggningskvaliteten garanterad, eftersom medlemmar som du är viktiga för att hjälpa oss och anläggningsägarna att hålla 

den standard som du förväntar dig. 

Med RCI Platinum, som är vår högre medlemsnivå, får du ännu fler förmåner och möjligheter att få ut det bästa av 

medlemskapet. Utöver sådana befintliga förmåner som prioriterad tillgång till mycket populära resmål, 

kan RCI Platinum-medlemmar nu utnyttja: 

 Gratis Pågående sökningar – sätt upp dig på väntelistan till din drömsemester utan att betala någon bytesavgift i 

förskott. 
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 Begära att ändra sin Bytessemester till en annan anläggning på samma plats om någon blir 

tillgänglig. 

 Gratis depoeringsåterställning – maximal Deponeringens byteskraft för veckor som deponerats mellan 9 och 6 

månader före startdatum återställs utan någon extra kostnad. 

Lätt att använda 

För att göra planeringen av din nästa semester ännu enklare förbättrar vi hela tiden RCI.com för att du ska kunna söka 

snabbare och boka nästa RCI-semester ... dygnet runt alla dagar.  

Du kan också se och hantera ditt konto online och vi har nu gjort det ännu enklare för dig att registrera dig och logga in.  

Vi lovar dig att fortsätta att göra stora investeringar för att se till att ditt RCI-medlemskap ger dig det värde, den kvalitet 

och den variation av semesterupplevelser och reseförmåner som vi vet att du förtjänar.  

Vänliga hälsningar 

Sean Lowe 

Verkställande direktör för RCI Europe, Middle East, Africa and India 
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Medlemsavgifter för Weeks 2016 

RCI Weeksbyte 

Avgift för Weeksbyte online 1765 SEK 

Avgift för Weeksbyte via kundtjänst 1880 SEK* 

Gästkort 460 SEK 

Deponeringskredit, överlåtelse 610 SEK 

Deponeringskombinering online 810 SEK 

Deponeringskombinering offline 870 SEK 

Deponeringsåterställning 550 SEK 

1 månads deponeringsförlängning 275 SEK 

3 månaders deponeringsförlängning 545 SEK 

6 månaders deponeringsförlängning 775 SEK 

 

Förnyelseavgifter 

1 år 980 SEK 

3 år 2450 SEK 

5 år 3920 SEK 

Återinträdesavgift XXX SEK 

 

Avgifter för egen anmälan** 

1 år 2100 SEK 

2 år 2480 SEK 

3 år 2935 SEK 

4 år 3350 SEK 

5 år 4130 SEK 

 

*Kundtjänstguider finns på följande språk: arabiska, franska, finska, tyska, engelska, ungerska, italienska, portugisiska, 

spanska och turkiska. 

**Gäller från den 1 januari 2016 


