SİZ VE RCI EUROPE ARASINDAKİ ANLAŞMA
Bu Web sitesi RCI Europe ("RCI", "biz", "bizim") tarafından size sunulmaktadır. Bu Web
sitesini kullanmanız ve bu Web sitesinde yayımlanan hükümleri, koşulları ve bildirimleri
("Hükümler") hiçbir değişiklik olmaksızın onaylamanız, bu Hükümlerin tamamını kabul ettiğiniz
anlamına gelir. BU HÜKÜMLERİ KABUL ETMEMENİZ DURUMUNDA BU WEB SİTESİNİ
KULLANMA YETKİSİNE SAHİP OLMAZSINIZ.
BU WEB SİTESİNDE "KABUL EDİYORUM" DÜĞMESİNİ TIKLAYIP, KAYIT İŞLEMİNİ
TAMAMLAYIP, ARDINDAN "DEVAM ET" DÜĞMESİNİ TIKLADIĞINIZDA VEYA DAHA ÖNCE
KAYDOLMUŞSANIZ WEB SİTESİNDE OTURUM AÇTIĞINIZDA, RCI'IN GEÇERLİ BİR ÜYESİ
OLDUĞUNUZU BEYAN EDER VE TÜM HÜKÜMLERE TABİ OLDUĞUNUZU KABUL
EDERSİNİZ.
Bu Hükümler hem sizin Web sitesini kullanmanız hem de Web sitesini ziyaret eden tüm İnternet
trafiği için geçerlidir.
RCI kendi takdirine bağlı olarak bu Hükümleri herhangi bir zamanda değiştirme veya güncelleme
hakkını saklı tutar. Bu gibi değişiklikler veya güncellemeler, yayımlandıkları andan itibaren
geçerli olurlar. RCI'ın bu değişiklikleri veya güncellemeleri yayımlamasının ardından bu siteyi
kullandığınızda, değiştirilen bu Hükümleri kabul etmiş sayılırsınız.
Bu Web sitesiyle ve/veya RCI'la ilişkili olan veya olmayan diğer birçok web sitesine bu Web
sitesinden bağlantı kurmanıza izin verilir; web sitelerinin birçoğunun kullanım hükümleri, koşulları
ve bildirimleri bu Web sitesinde belirtilen Hükümlerden farklı olabilir veya ilave hükümler, koşullar
ve bildirimler içerebilirler. Bu Web sitesinde sağlanan bağlantılar yoluyla başka web sitelerine
bağlandığınızda, bu Web sitesinin değil, söz konusu diğer web sitelerinin hükümlerine,
koşullarına, bildirimlerine ve politikalarına tabi olursunuz.
RCI, bu Web sitesine girilen hiçbir bilginin, online faaliyetin veya işlemin iletileceği veya
işleneceği garantisini vermez. Bir bilginin iletilmesi, online faaliyetin veya işlemin kabul edildiği
veya reddedildiği anlamına gelmez, yalnızca bir gönderme işlemin başlatıldığını gösterir. Tüm
online faaliyetler ve işlemler yazılı onaya tabidir. Bunlara ek olarak, bu Web sitesi üzerinde veya
site yoluyla sunulan hizmet düzeyinde farklılıklar görülebilir ve Web sitesinin belirli süreler için
erişim dışı olması veya "kapalı" kalması söz konusu olabilir. RCI, ticari veya teknik nedenlerden
ötürü bu Web sitesini tamamen veya kısmen askıya alma ya da sonlandırma hakkını saklı tutar.
Ancak RCI'ın üyelik hizmetleri telefon veya posta gibi geleneksel yöntemlerle yine de
kullanılabilir.
GİZLİLİK POLİTİKASI
Gizlilik politikamızı görmek için burayı tıklayın.
TİCARİ MARKALAR, TELİF HAKLARI VE SINIRLAMALAR
Bu Web sitesi RCI Europe'a aittir ve RCI Europe tarafından kontrol edilmekte ve işletilmektedir:
Kettering Parkway, Kettering, Northants, NN15 6EY, Birleşik Krallık. Tel. No. + 44 (0) 1536
310111. Telif Hakkı © 2001 - 2006 RCI Europe. Tüm hakları saklıdır.
Metinler, resimler, çizimler, ses klipleri ve video klipler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak
üzere, bu Web sitesindeki içeriklerin tamamı telif hakları, ticari markalar, hizmet markaları
ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ile korunur (bunlar ABD'deki ve dünya genelindeki telif hakkı
yasaları ve anlaşma hükümleri, gizlilik ve açıklık yasaları, iletişim düzenlemeleri ve
mevzuatlarına tabidir); RCI'a ya da RCI'a bağlı veya ilişkili kurumlara, iştiraklere ya da ortaklara,
aynı zamanda kendi ürünlerini ve/veya hizmetlerini pazarlama
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hakkını veya içeriklerini RCI'a lisanslayan üçüncü taraf içerik sağlayıcılarına, tüccarlara, sponsorlara
ve lisans veren firmalara (toplu olarak "Sağlayıcılar") aittir veya bunlar tarafından kontrol edilir.
Bu Web sitesindeki veya RCI'ın iştiraklerine, ortaklarına veya Sağlayıcılarına ait olan ya da bunlar
tarafından işletilen, kontrol edilen veya lisanslanan herhangi bir web sitesindeki içerikler yalnızca
sizin kişisel ve ticari olmayan kullanımınız için sağlanmaktadır. İçeriklerin kopyasını yazdırabilirsiniz;
ancak içerikleri veya bilgileri ya da bu içeriklerin veya bilgilerin kullanımında yararlanılan her türlü
yazılımı RCI'ın, bağlı veya ilişkili kurumlarının, iştiraklerinin veya ortaklarının ya da Sağlayıcılarının
yazılı ön onayı olmadan ticari amaçla herhangi bir şekilde (e-posta veya diğer elektronik yöntemler
dahil olmak üzere) kopyalayamaz, çoğaltamaz, yeniden yayımlayamaz, yükleyemez, gönderemez,
iletemez, dağıtamaz ve/veya kullanamazsınız. RCI'ın hukuk departmanına + 44 (0) 1536 314206
numarasından faks çekerek RCI'ın onayını talep edebilirsiniz. RCI'ın, RCI'a bağlı veya ilişkili
kurumların, iştiraklerin, ortakların veya Sağlayıcıların yazılı ön onayı olmadığı sürece, içerikleri
değiştirmeniz, başka bir web sitesinde veya ağ üzerindeki bir bilgisayar ortamında kullanmanız veya
kişisel, ticari olmayan kullanımların haricinde herhangi bir amaçla içerikleri kullanmanız halinde
RCI'ın, RCI'ın bağlı veya ilişkili kurumlarının, iştiraklerinin, ortaklarının veya Sağlayıcılarının telif
haklarının, ticari markalarının, hizmet markalarının ve diğer mülkiyet haklarının sahiplerinin haklarını
ihlal etmiş olursunuz ve bu gibi kullanımlar yasaktır. Bu Web sitesini kullanımınızın bir koşulu olarak,
bu Web sitesini kanun dışı veya bu Hükümlerde yasaklanan (tehdit edici, karalayıcı, iftira içeren,
müstehcen, ayıp, kışkırtıcı, pornografik veya dinleri aşağılayıcı materyaller göndermek ya da iletmek
dahil ancak bunlarla sınırlı olmak üzere) herhangi bir amaçla kullanmayacağınızı RCI'a garanti
edersiniz.
İnternetin özgün doğası ve RCI sistemlerinin ve RCI'a ait teknolojinin korunması ihtiyacı dolayısıyla,
RCI kendine ait mutlak ve serbest takdirine göre herhangi bir zamanda, herhangi bir nedenle ve
herhangi bir kullanıcı için bu Web sitesine erişimi kısıtlama veya engelleme hakkını; özellikle de bu
Web sitesini olumsuz, uygunsuz ya da alışılmadık şekilde kullandığı görülen veya bu Hükümleri ihlal
eden kullanıcılar için erişimi kısıtlama veya engelleme hakkını saklı tutar. Bu Hükümlerden herhangi
birini ihlal etmeniz durumunda, herhangi bir bildirim zorunluluğu olmaksızın bu Web sitesini
kullanma izniniz derhal sonlandırılır.
Bu Web sitesinde bulunan hiçbir ticari markayı, hizmet markasını veya telif hakkı bulunan materyali
(tüm logolar veya karakterler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) marka veya telif hakkı
sahibinin açık ve yazılı onayı olmadan kendi web sitenizde kullanamazsınız. RCI yazılı onayı
olmaksızın, bu Web sitesindeki hiçbir içeriği veya diğer materyalleri kendinize ait olan ya da başka
bir web sitesine uyarlayamaz veya başka bir şekilde dahil edemezsiniz.
RCI Europe; www.rci.com ile www.rci.co.uk alan adları, RCI & Tasarımı ve RCI logosu dahil ancak
bunlarla sınırlı olmamak üzere, bir dizi tescilli ticari markanın sahibi olan Resort Condominiums
International, LLC'nin kardeş şirketidir. Burada belirtilen diğer ürün ve şirket isimleri, tescilli olup
olmamalarına bakılmaksızın ilgili sahiplerinin ticari markaları olabilir.

GARANTİ VE YÜKÜMLÜLÜK REDDİ
BU WEB SİTESİNDE GÖSTERİLEN TÜM İÇERİKLER "ŞİMDİKİ HALİYLE" SAĞLANMAKTADIR
VE İÇERİKLERE DAİR AÇIK YA DA ZIMNİ HİÇBİR GARANTİ VERİLMEZ. İNGİLTERE VE AB
YASALARINA GÖRE BU HÜKÜMLER İÇİN GEÇERLİ OLAN, KANUNEN GEREKLİ OLAN, AYNI
ZAMANDA HARİÇ TUTULAMAYAN, SINIRLANDIRILAMAYAN YA DA DEĞİŞTİRİLEMEYEN
GARANTİLER DIŞINDA, RCI, RCI'IN BAĞLI VEYA İLİŞKİLİ KURUMLARI, İŞTİRAKLERİ YA DA
ORTAKLARI VE SAĞLAYICILARI PAZARLANABİLİRLİK, UYGUN KALİTE, BELİRLİ BİR AMACA
UYGUNLUK, MÜLKİYET HAKLARI VE İHLALİ İLE İLGİLİ ZIMNİ GARANTİLER DAHİL ANCAK
BUNLARLA SINIRLI OLMAKSIZIN, AÇIK VEYA ZIMNİ HİÇBİR GARANTİYİ KABUL ETMEZ. RCI,
RCI'IN BAĞLI VEYA İLİŞKİLİ KURUMLARI, İŞTİRAKLERİ, ORTAKLARI, SAĞLAYICILARI VEYA
BU WEB SİTESİNİN OLUŞTURULMASINDA, ÜRETİLMESİNDE VE DAĞITIMINDA GÖREV ALAN
HİÇBİR ŞAHIS; BU WEB SİTESİNİN İŞLEVLERİNİN KESİNTİSİZ VE HATASIZ BİR ŞEKİLDE
SAĞLANACAĞINI, HATALARIN DÜZELTİLECEĞİNİ YA DA İÇERİKLERİN SUNULDUĞU
SUNUCUDA VİRÜSLERİN VEYA DİĞER ZARARLI BİLEŞENLERİN

BULUNMAYACAĞINI GARANTİ ETMEZ. BU WEB SİTESİNDEN ULAŞABİLECEĞİNİZ
İÇERİKLER YALNIZCA SİZE KULLANIM KOLAYLIĞI VE BİLGİ VE İŞLEM ÖZELLİĞİ SUNMAK
AMACIYLA SAĞLANMAKTADIR.
RCI BU WEB SİTESİNİN KULLANIMINDAN ELDE EDİLECEK SONUÇLAR HAKKINDA VEYA
BU WEB SİTESİNİ KULLANARAK ELDE EDECEĞİNİZ İÇERİK BİLGİLERİNİN, HİZMETLERİN
VE/VEYA MALLARIN GÜVENİLİRLİĞİ, DOĞRULUĞU VEYA GEÇERLİLİĞİ KONUSUNDA
HİÇBİR GARANTİ VERMEZ YA DA BEYANDA BULUNMAZ. BU WEB SİTESİNDE HERHANGİ
BİR ZAMANDA ULAŞACAĞINIZ İÇERİKLERİN DOĞRU OLMASINI SAĞLAMAK İÇİN ÇABA
GÖSTERİYORUZ. ANCAK İÇERİKLERDE HATALAR, YAZIM YANLIŞLARI VE İHMALLER
BULUNABİLİR. HATALARIN VE İHMALLERİN BİZE BİLDİRİLMESİ DURUMUNDA BUNLARIN
MÜMKÜN OLDUĞU KADAR ÇABUK DÜZELTİLMESİ İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPARIZ. BU
WEB SİTESİNDE ERİŞTİĞİNİZ İÇERİKLERDE DÜZENLİ ARALIKLARLA DÜZELTME, SİLME
VEYA EKLEME YOLUYLA DEĞİŞİKLİKLER YAPILIR VE BU WEB SİTESİNİN İŞLEVLERİNDE,
TASARIMINDA YA DA DÜZENİNDE GELİŞTİRMELER VE/VEYA DEĞİŞİKLİKLER
YAPILABİLİR.
BU WEB SİTESİNİ KULLANIRKEN ORTAYA ÇIKABİLECEK RİSKLERİ ÜSTLENDİĞİNİZİ AÇIK
BİR ŞEKİLDE KABUL ETMİŞ OLURSUNUZ. SİSTEMİNİZDE GEREKLİ OLAN TÜM SERVİS,
ONARIM VE DÜZELTME İŞLEMLERİNİN BÜTÜN MASRAFLARINI SİZ (RCI DEĞİL)
ÜSTLENİRSİNİZ. HİÇBİR SINIRLAMANIN GEÇERLİ OLMADIĞI ÖLÜM VEYA KİŞİSEL
YARALANMAYA NEDEN OLAN YÜKÜMLÜLÜKLER, KAYIPLAR VE HASARLAR HARİÇ
TUTULARAK, BU WEB SİTESİNİN VEYA BAĞLANTILI DİĞER BİR SİTENİN KULLANIMI VEYA
KULLANMA ÇABASI SONUCUNDA GERÇEKLEŞEN VEYA BUNLARDAN KAYNAKLANAN
SÖZLEŞME, HAKSIZ FİİL, KUSURSUZ SORUMLULUK VS'DEN DOĞAN HER TÜRLÜ KAYIP,
HASAR (DOLAYLI, CEZAİ, ARIZİ, ÖZEL VEYA BAĞLI OLMASINA BAKILMAKSIZIN),
YÜKÜMLÜLÜK VEYA DİĞER HERHANGİ BİR NEDENDEN ÖTÜRÜ, RCI'IN, RCI'A BAĞLI VEYA
İLİŞKİLİ KURUMLARININ, İŞTİRAKLERİNİN VEYA ORTAKLARININ, SAĞLAYICILARININ YA
DA BU WEB SİTESİNİN OLUŞTURULMASINDA, ÜRETİMİNDE YA VE DAĞITIMINDA GÖREV
ALAN BU KURUMLARIN İLGİLİ ÇALIŞANLARININ VEYA ACENTELERİNİN HERHANGİ BİR
KİŞİYE VEYA KURUMA KARŞI SORUMLU VEYA YÜKÜMLÜ OLMADIĞINI AÇIK BİR ŞEKİLDE
KABUL EDERSİNİZ.
ÖRNEK VERMEK AMACIYLA VE YUKARIDA BELİRTİLENLERİN GENEL NİTELİĞİNİ
SINIRLAMAKSIZIN, RCI, RCI'A BAĞLI VEYA İLİŞKİLİ KURUMLAR, İŞTİRAKLER YA DA
ORTAKLAR VE SAĞLAYICILAR BU WEB SİTESİNİN DOĞRU ŞEKİLDE ÇALIŞMAMASI, BU
WEB SİTESİNDE BULUNAN KİŞİSEL KAYITLAR VEYA DİĞER MATERYALLERLE İLGİLİ
DEĞİŞTİRME, YETKİSİZ ŞEKİLDE ERİŞME, YOK EDİLME, ÇALINMA, BİLGİSAYAR
VİRÜSLERİ, ÇALIŞMADA YAŞANAN GECİKMELER, KUSURLAR, SİLİNMELER, KESİNTİLER,
İHMALLER VEYA HATALAR SONUCUNDA GERÇEKLEŞEN VEYA BUNLARDAN
KAYNAKLANAN HİÇBİR TALEP, KAYIP VEYA HASARDAN ÖTÜRÜ SORUMLU TUTULAMAZ.
DİĞER ÜYELERİN VEYA ÜÇÜNCÜ TARAFLARIN KULLANDIKLARI İFTİRA İÇEREN,
SALDIRGAN VEYA YASA DIŞI DAVRANIŞLARDAN RCI'IN SORUMLU OLMADIĞINI AÇIK BİR
ŞEKİLDE KABUL EDER VE ONAYLARSINIZ.
RCI, RCI'A BAĞLI VEYA İLİŞKİLİ KURUMLAR, İŞTİRAKLER, ORTAKLAR VE SAĞLAYICILAR;
HERHANGİ BİR OLAY VEYA BİRBİRİNE BAĞLI OLAYLAR SONUCUNDA YAPILAN BİR TALEP
İÇİN GEÇERLİ OLAN İŞLEMİN TOPLAM MAKSİMUM DEĞERİNE KADAR OLAN BİR MİKTAR
İÇİN, SÖZLEŞMEYE, HAKSIZ FİİLE, KUSURSUZ SORUMLULUĞA VEYA BAŞKA BİR NEDENE
DAYANMASINDAN BAĞIMSIZ OLARAK, BU WEB SİTESİNİN KULLANIMI SONUCUNDA
GERÇEKLEŞEN VEYA BUNDAN KAYNAKLANAN DOĞRUDAN HASARLARDAN
SORUMLUDURLAR.
BURADAKİ YÜKÜMLÜLÜK BÖLÜMÜ YALNIZCA YASALAR KAPSAMINDA VE YASALARIN İZİN
VERDİĞİ EN GENİŞ ŞEKİLDE GEÇERLİDİR.
BU DURUM BİR TÜKETİCİ OLARAK SİZİN KANUNİ HAKLARINIZI ETKİLEMEZ.

TAZMİNAT
Bu Hükümleri herhangi bir şekilde ihlal etmeniz halinde, makul yasal ücretler dahil olmak üzere,
her türlü kayıp, masraflar, hasarlar ve maliyetler için RCI'ı, RCI'ın iştiraklerini ve ortaklarını,
Sağlayıcılarını ve bunların görevlilerini, müdürlerini, çalışanlarını, bağlantılı veya ilişkili kurumlarını,
acentelerini, lisans veren firmalarını ve tedarikçilerini tazmin edeceğinizi, bunları savunacağınızı
ve mağdur etmeyeceğinizi kabul edersiniz.
ÜÇÜNCÜ TARAF HAKLARI
Bu Hükümler RCI'ın, RCI'ın iştiraklerinin ve ortaklarının, Sağlayıcılarının ve bunların görevlilerinin,
müdürlerinin, çalışanlarının, bağlantılı veya ilişkili kurumlarının, acentelerinin, lisans veren
firmalarının ve tedarikçilerinin lehinedir. Bu kişilerin veya kurumların her biri kendileri adına bu
Hükümleri doğrudan size karşı kullanma ve uygulama hakkına sahiptir.
BAĞLANTILAR
Bu Web sitesinde diğer web sitelerine ("Bağlantılı Siteler") bağlantılar bulunabilir. Bağlantılı Siteler
size kolaylık ve bilgi sağlamak için sunulmaktadır ve bunlara erişim sırasında ortaya çıkabilecek
riskleri kabul etmiş olursunuz. Bağlantılı Sitelerin içerikleri RCI'ın kontrolünde değildir ve bu
Bağlantılı Sitelerin sahiplerinin RCI ile ilişkili olup olmamasına bakılmaksızın, RCI bu içeriklerden
sorumlu değildir ve bu içerikleri desteklemez. Size veya başka birine ait bir web sitesine RCI'ın,
RCI'a bağlı veya ilişkili kurumların, iştiraklerin, ortakların veya Sağlayıcıların sponsor olduğunu ve
bu siteyi desteklediklerini belirten ya da ima eden hiçbir bağlantıyı veya köprüyü bu Web sitesinde
oluşturamazsınız.
HİZMET YARDIMI
Bu Web sitesiyle ilgili sorularınız ya da sorunlarınızla ilgili yardım almak için burayı tıklayın.
RCI DEĞİŞİM PROGRAMININ KULLANIMI
Bu Web sitesinde sunulan RCI Değişim Programı özelliği, yalnızca üyeliğinizi yenileme, hafta
yatırma, değişim tatillerinin müsaitlik durumlarını öğrenme, değişim talebinde bulunma, değişim
tatillerinin rezervasyonu ve teyit edilmesi ve online işlemler ve alımlar yaparken size yardımcı
olmak amacıyla hazırlanmıştır ve başka bir amaçla kullanılmaz. En az 18 yaşında olduğunuzu,
RCI'ın geçerli bir üyesi olduğunuzu ve burada belirtilen Hükümler uyarınca bu Web sitesini
kullanmak ve bu Anlaşmayı yapmak için gerekli yasal yetkiye sahip olduğunuzu garanti edersiniz.
Bu Web sitesinde yaptığınız tüm işlemlerle (sizinle birlikte yaşayan reşit olmayan [18 yaşından
küçük olan] kişiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, hesabınızı başkalar için
kullandığınız durumlar da dahil) ilgili mali sorumluluğu üstlendiğiniz kabul edersiniz. Sizin adınız
veya hesabınızla bu Web sitesinde yapılan tüm işlemleri kontrol etmeyi kabul edersiniz. Aynı
zamanda bu Web sitesinde kullanılmak üzere sizin veya hanenizdeki diğer kişilerin ya da sizin
yetki verdiğiniz veya idare ettiğiniz üçüncü tarafların sağladıkları tüm bilgilerin (hafta yatırmak,
değişim talebinde bulunmak, rezervasyon yapmak ve online işlemler yapmak amacıyla RCI'a
sağladığınız bilgiler dahil olmak üzere) doğru ve gerçek olduğunu garanti edersiniz.
Ek olarak, online işlemler yapmak için kullandığınız tüm kredi kartlarının veya bankamatik
kartlarının size ait olduğunu, bu kredi ve mevduat hesaplarınızda satın aldığınız programların,
ürünlerin ve hizmetlerin karşılanması için yeterli miktarda kaynak bulunduğunu garanti edersiniz.
Sizin tarafınızdan sağlanan bilgilerde herhangi bir değişiklik olması durumunda, mümkün olan en
kısa sürede RCI'ı haberdar etmekle yükümlüsünüz. Herhangi bir sınırlama olmaksızın, spekülatif,
sahte veya hileli faaliyetler ya da online işlemler ya da talep beklentisi ile yapılan her türlü faaliyet
veya online işlem yasaktır.

Bu Hükümlerden farklı hükümler ve koşullar olan RCI'ın Üyelik Koşulları, bu Web sitesinde
sunulan RCI Değişim Programı özelliğiyle ve bu özellikle bağlantılı olarak yapılan tüm online
faaliyetler ve işlemler için geçerlidir. Değişim konaklamalarının müsaitlik durumu, yerleşimi ve
kullanımıyla ilgili tüm kurallara ve sınırlamalara uyulması ve zamanı gelen tüm ücretlerin ödenmesi
dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, RCI'ın bütün üyelik hükümleri ve koşullarına ve/veya
RCI'ın iştirakleri, ortakları, tedarikçileri veya Sağlayıcıları ve sizin ilişki içinde olduğunuz üçüncü
tarafların hükümleri ve koşullarına riayet etmeyi kabul edersiniz. RCI'ın iştiraklerinin, ortaklarının,
tedarikçilerinin veya Sağlayıcılarının ve diğer üçüncü tarafların sunduğu değişim işlemleriyle ilgili
olmayan programların, ürünlerin veya hizmetlerin temin edilmesinden
(bizim bu kurumlara aracılık edip etmediğimize bakılmaksızın) veya sizin ve bu kurumlardan birinin
ya da birkaçının arasındaki ilişkiye dair herhangi bir konudan RCI sorumlu değildir. Bu Web sitesinin
kullanımından kaynaklanan veya bu Web sitesinde sunulan RCI Değişim Programı özelliğiyle ve bu
özellikle bağlantılı olarak yapılan online faaliyetlerden ve işlemlerden kaynaklanan her türlü ödeme,
ücret, resim, vergi ve tahakkuktan sorumlusunuz.
Bu Web sitesi haftalarınızı hatalı yatırmanızı, mümkün olmayan değişim tatilleri talep etmenizi, aynı
anda iki farklı tesiste iki değişim yapmak gibi mümkün olmayan ve/veya yanlış değişim
rezervasyonları yapmanızı engellemez. Haftalarınızı hatalı yatırdığınızda, mümkün olmayan değişim
tatilleri talep ettiğinizde veya mümkün olmayan ve/veya yanlış değişim rezervasyonları yaptığınızda;
bunların kendi hatanız ve/veya ihmaliniz olduğunu, bunların sorumluluğunun tamamen size ait
olduğunu, yaptığınız bu hatalı faaliyetler veya online işlemlerden ötürü RCI'ın size tamamen veya
kısmen ödeme yapmakla veya durumu düzeltmekle yükümlü olmadığını kabul etmiş olursunuz.

Amerika Birleşik Devletleri yasalarına göre, bazı ülkeler seyahat hizmetlerinin sağlaması konusunda
Sınırlı veya Yasaklı olarak listelenmişlerdir. Sınırlandırılan mevcut ülkeler arasında Küba, İran, Irak,
Libya ve Sudan bulunmaktadır, ancak liste başka ülkeleri de içerebilir. RCI, RCI'a bağlı veya ilişkili
kurumlar, iştirakler, ortaklar ve Sağlayıcılar ve/veya bu kurumların ilgili acenteleri, lisans veren
firmaları ve tedarikçileri; Sınırlı veya Yasaklı olarak belirlenen ülkelerden birinin vatandaşı olan RCI
üyelerinin veya kalıcı oturma izni olan yabancı RCI Üyelerinin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir
Bağlı Tesiste hafta yatırma veya değişim yapma talepleri için, bu Web sitesinde sunulan RCI
Değişim Programı özelliğiyle veya bu özellikle bağlantılı bir yolla yatırılan haftaları kabul etme,
değişim taleplerini değerlendirme veya değişim talepleri için izin verme, değişim rezervasyonları
yapma ve gerçekleştirme ya da teyitleri tebliğ etme hakkına sahip değildir; aynı zamanda bu
kuruluşlar ABD vatandaşı olan RCI Üyelerinin veya kalıcı oturma izni olan yabancı RCI Üyelerinin
Sınırlı veya Yasaklı olarak belirlenen bir ülkedeki bir Bağlı Tesiste hafta yatırmasını, ayrıca Sınırlı
veya Kısıtlı olarak belirlenen bir ülkenin vatandaşı olan RCI Üyelerinin veya kalıcı oturma izni olan
yabancı RCI üyelerinin RCI Değişim Programına yatırdıkları konaklama yerleri için değişim
yapmalarını değerlendiremez veya izin veremezler.
PARA BİRİMİ DÖNÜŞTÜRÜCÜ
Yabancı ülkelerde sunulan ürünlerin ve hizmetlerin maliyetleri döviz dalgalanmalarına bağlı olarak
değişiklik gösterebilir. Döviz kurları halka açık olan çeşitli kaynaklara göre belirlenir ve sadece genel
yönergeler olarak kullanılmalıdırlar. Kurların kesin olduğu doğrulanmaz ve gerçek kur değerleri farklı
olabilir. Döviz fiyatları her gün güncellenmez. Para biriminin en son güncellendiği günü görmek için
Para Birimi Dönüştürücünün tarihini kontrol edin. Bu uygulamanın sağladığı bilgilerin doğru olduğu
kabul edilir; ancak RCI, RCI'a bağlı veya ilişkili kurumlar, iştirakler ya da ortaklar, Sağlayıcılar
ve/veya bunların ilgili acenteleri, lisans veren firmaları ve tedarikçileri bu bilgilerin doğru olduğunu
garanti etmez. RCI, herhangi bir finansal amaçla bu bilgileri kullanırken döviz kurlarını doğrulamak
için uzman bir kişiye danışmanızı önerir. RCI, RCI'a bağlı veya ilişkili kurumlar, iştirakler ya da
ortaklar, Sağlayıcılar ve/veya bunların ilgili acenteleri, lisans veren firmaları ve tedarikçileri kişisel
kullanımın haricinde herhangi bir amaçla bu bilgilerin kullanılmasına izin vermez ve bu bilgilerin
satışını, dağıtımını ve ticari amaçlarla kullanımını mümkün olan en geniş kapsamda yasaklar.

YASALAR VE YARGI ALANI
Bu Anlaşma (ve bu Web sitesinin kullanımıyla ve/veya bu Web sitesinde sunulan RCI Değişim
Programı özelliğiyle herhangi bir şekilde ilgili olan veya bunlardan kaynaklanan her türlü ihtilaf,
dava, adli takibat vs.) İngiltere yasalarına tabidir ve İngiltere yasaları kapsamında yorumlanmalıdır.
İşburada, bu Web sitesinin kullanımından kaynaklanan veya ilişkili olan tüm ihtilaflarda İngiliz
mahkemelerinin münhasıran yetkili olduğunu tanırsınız. Bu Web sitesine Birleşik Krallık dışından
erişen tüm kişiler, yerel yasaların geçerli olması durumunda, geçerli olan kapsam dahilinde riayet
etmekle yükümlüdür. Bu Web sitesinde bulunan materyalleri veya içerikleri, Birleşik Krallık ve AB
ihracat yasalarını ve düzenlemelerini ihlal edecek şekilde kullanamaz veya ihraç edemezsiniz. Bu
Hükümlerin herhangi bir maddesinin yasalara aykırı, geçersiz veya uygulanamaz olması
durumunda, söz konusu maddenin bu Hükümlerden ayrılabileceği kabul edilir.
Bu Anlaşma veya bu Web sitesinin kullanımı sonucunda RCI ile sizin aranızda hiçbir ortak
teşebbüs, ortaklık, istihdam veya acentelik ilişkisinin oluşmadığını kabul edersiniz.
ANLAŞMANIN BÜTÜNLÜĞÜ
Buradaki Hükümlerin maddeleri ve burada belirtilen tüm yükümlülükler; bir tarafta RCI, RCI'ın
bağlı veya ilişkili kurumları, iştirakleri veya ortakları ve Sağlayıcıları, diğer tarafta ise sizin
aranızdaki Anlaşmanın tamamını oluşturur ve burada belirtilmeyen ve daha önce yapılmış olan
her türlü teklifin, sözleşmenin veya mutabakatın (yazılı veya sözlü) yerine geçer. Bu Hükümler ile
gelecekte yayımlanabilecek kullanım hükümleri, koşulları ve bildirimleri veya mutabakatlar
arasında tutarsızlık olması halinde, en son yayımlanan Hükümler ya da hükümler, koşullar ve
bildirimler geçerli olacaktır.
Bu Anlaşmanın ve elektronik biçimde verilen herhangi bir bildirimin basılı bir sürümü, bu
Anlaşmaya dayanan veya Anlaşmayla ilgili olan adli veya idari davalarda aynı kapsamda
geçerlidir ve diğer ticari belgelerin ve kayıtların basılı biçimde oluşturulması ve korunmasıyla ilgili
geçerli olan koşullara tabidir.
RCI, BURADA AÇIKÇA TANINMAYAN BÜTÜN HAKLARI SAKLI TUTAR.

