Όροι χρήσης
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ RCI EUROPE
Η παρούσα διαδικτυακή τοποθεσία παρέχεται σε εσάς από την RCI Europe («RCI», «εμείς»,
«εμάς» ή «μας»). Η χρήση αυτής της διαδικτυακής τοποθεσίας από εσάς ή/και η αποδοχή εκ
μέρους σας χωρίς τροποποίηση των όρων, προϋποθέσεων και κοινοποιήσεων
που δημοσιεύονται σε αυτή τη διαδικτυακή τοποθεσία (οι «Όροι») συνιστά συμφωνία εκ
μέρους σας με όλους τους εν λόγω Όρους. ΕΑΝ
ΔΕ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ, ΤΟΤΕ ΔΕΝ ΕΙΣΤΕ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΙ
ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ.
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΚΟΥΜΠΙΟΥ «ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ», ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΚΟΥΜΠΙΟΥ «ΣΥΝΕΧΕΙΑ»
Ή, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΗΔΗ ΕΓΓΡΑΦΕΙ, ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ, ΔΗΛΩΝΕΤΕ ΟΤΙ ΕΙΣΤΕ ΕΝΕΡΓΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ RCI ΚΑΙ ΟΤΙ
ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΕΣΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΟΡΩΝ.
Αυτοί οι Όροι ισχύουν τόσο για τη χρήση αυτής της διαδικτυακής τοποθεσίας από εσάς όσο
και για τη διαδικτυακή κίνηση των επισκεπτών της.
Η RCI επιφυλάσσεται του δικαιώματος, κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια, να
τροποποιεί, να αλλάζει ή, με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, να ενημερώνει τους παρόντες
Όρους οποιαδήποτε στιγμή. Οι εν λόγω τροποποιήσεις, αλλαγές ή ενημερώσεις θα ισχύσουν
αμέσως μετά από την ανάρτησή τους. Με τη χρήση αυτής της διαδικτυακής τοποθεσίας
κατόπιν της ανάρτησης των εν λόγω τροποποιήσεων, αλλαγών ή ενημερώσεων από την
RCI, αποδέχεστε ότι δεσμεύεστε από τους εν λόγω αναθεωρημένους Όρους.
Η παρούσα διαδικτυακή τοποθεσία θα σας επιτρέψει να συνδεθείτε σε πολλές άλλες
διαδικτυακές τοποθεσίες, οι οποίες ενδέχεται να συνδέονται ή να μη συνδέονται με την
παρούσα διαδικτυακή τοποθεσία ή/και με την RCI, και ενδέχεται να έχουν όρους,
προϋποθέσεις και κοινοποιήσεις σχετικά με τη χρήση της που διαφοροποιούνται από τους
αναφερόμενους στην παρούσα διαδικτυακή τοποθεσία Όρων ή πλέον αυτών. Η πρόσβασή
σας στις εν λόγω διαδικτυακές τοποθεσίες μέσω των συνδέσμων που παρέχονται στην
παρούσα διαδικτυακή τοποθεσία διέπεται από τους όρους, τις προϋποθέσεις, κοινοποιήσεις
και πολιτικές χρήσης αυτών των διαδικτυακών τοποθεσιών, όχι της παρούσας διαδικτυακής
τοποθεσίας.
Η RCI δεν εγγυάται την διαβίβαση ή την επεξεργασία οποιωνδήποτε πληροφοριών ή
ηλεκτρονικής δραστηριότητας ή συναλλαγής που υποβάλλονται σε αυτήν τη διαδικτυακή
τοποθεσία. Η διαβίβαση οποιωνδήποτε πληροφοριών δε συνεπάγεται ότι η ηλεκτρονική
δραστηριότητα ή συναλλαγή έχει γίνει δεκτή ή έχει απορριφθεί, αλλά απλά υποδεικνύει ότι
έχει εκκινηθεί μια διαβίβαση. Όλες οι ηλεκτρονικές δραστηριότητες και συναλλαγές
υπόκεινται σε γραπτή επιβεβαίωση. Επιπλέον, το επίπεδο των διαθέσιμων υπηρεσιών σε
αυτή τη διαδικτυακή τοποθεσία και από αυτή μπορεί να ποικίλλει, και αυτή η διαδικτυακή
τοποθεσία ενδέχεται να μην είναι προσβάσιμη ή να είναι εκτός λειτουργίας για κάποια
χρονικά διαστήματα. Η RCI επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αναστέλλει ή να διακόπτει τη
λειτουργία αυτής της διαδικτυακής τοποθεσίας, εν όλω ή εν μέρει, για επιχειρηματικούς ή
τεχνικούς λόγους. Η χρήση, ωστόσο, των υπηρεσιών συνδρομής στην RCI δύναται να
πραγματοποιηθεί μέσω παραδοσιακών μέσων, όπως τηλεφωνικώς ή ταχυδρομικώς.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Κάντε κλικ εδώ για την πολιτική μας περί ιδιωτικότητας.
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Η κυριότητα, ο έλεγχος και η λειτουργία αυτής της διαδικτυακής τοποθεσίας ασκείται από την
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© 2001 - 2006 RCI Europe. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Όλο το περιεχόμενο στην παρούσα διαδικτυακή τοποθεσία, συμπεριλαμβανομένων
ενδεικτικά του κειμένου, των εικόνων, των απεικονίσεων, των ηχητικών αποσπασμάτων και
των οπτικών αποσπασμάτων, προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά
σήματα, σήματα υπηρεσιών ή/και άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (τα οποία
διέπονται από την νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων και τις διατάξεις συμβάσεων,
την νομοθεσία περί ιδιωτικότητας και δημοσιότητας και τους κανονισμούς και τα
νομοθετήματα στις Ηνωμένες Πολιτείες και παγκοσμίως) και ανήκει ή ελέγχεται από την RCI
ή τους συνδεδεμένους ή συγγενείς με αυτήν οργανισμούς, συνεργάτες ή εταίρους ή
οποιουσδήποτε τρίτους παρόχους περιεχομένου, εμπόρους, χορηγούς και δικαιοπαρόχους

(συλλήβδην, «Πάροχοι») που έχουν παραχωρήσει την άδεια χρήσης του περιεχομένου τους ή
το δικαίωμα εμπορίας των προϊόντων ή/και υπηρεσιών τους στην RCI.
Το περιεχόμενο στην παρούσα διαδικτυακή τοποθεσία ή σε οποιαδήποτε διαδικτυακή
τοποθεσία, την κυριότητα, λειτουργία, έλεγχο ή άδειας χρήσης της οποίας έχουν οι
συνεργάτες ή εταίροι της RCI ή οι Πάροχοι προορίζονται αποκλειστικά για την προσωπική, μη
εμπορική χρήση σας. Δύναστε να εκτυπώσετε αντίγραφο του περιεχομένου, αλλά δεν
επιτρέπεται να αντιγράφετε, να αναπαράγετε, να αναδημοσιεύετε, να μεταφορτώνετε, να
αναρτάτε, να διαβιβάζετε, να διανέμετε ή/και εκμεταλλεύεστε το περιεχόμενο ή τις
πληροφορίες κατ' οποιονδήποτε τρόπο (συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων) ή οποιοδήποτε λογισμικό που χρησιμοποιείται
για την αξιοποίηση του εν λόγω περιεχομένου ή των πληροφοριών, για εμπορική χρήση
χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της RCI, των συνδεδεμένων ή συγγενών με
αυτήν οργανισμών, συνεργατών ή εταίρων, ή Παρόχων της. Δύναστε να ζητήσετε τη
συγκατάθεση αποστέλλοντας με φαξ αίτημα στο Νομικό Τμήμα της RCI στον αριθμό φαξ + 44
(0) 1536 314206. Χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της RCI, των
συνδεδεμένων ή συγγενών με αυτήν οργανισμών, συνεργατών ή εταίρων, ή Παρόχων, η
τροποποίηση του περιεχομένου από εσάς, η χρήση του περιεχομένου σε οποιαδήποτε άλλη
διαδικτυακή τοποθεσία ή δικτυωμένο μηχανογραφημένο περιβάλλον ή η χρήση του
περιεχομένου για οποιονδήποτε σκοπό πλην της προσωπικής, μη εμπορικής χρήσης,
παραβιάζει τα δικαιώματα των κυρίων των πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων ή
σημάτων υπηρεσιών και άλλων αποκλειστικών δικαιωμάτων της RCI, των συνδεδεμένων ή
συγγενών με αυτήν οργανισμών, συνεργατών ή εταίρων, ή Παρόχων της. Ως προϋπόθεση
χρήσης της παρούσας διαδικτυακής τοποθεσίας από εσάς, εγγυάστε στην RCI ότι δε θα
χρησιμοποιήσετε την παρούσα διαδικτυακή τοποθεσία για οποιονδήποτε σκοπό που είναι μη
νόμιμος ή απαγορεύεται από αυτούς τους Όρους, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, της
ανάρτησης ή διαβίβασης οποιουδήποτε απειλητικού ή συκοφαντικού, δυσφημιστικού,
άσεμνου, σκανδαλώδους, προκλητικού, πορνογραφικού ή προσβλητικού υλικού.
Δεδομένης της ιδιάζουσας φύσης του διαδικτύου και της ανάγκης να διασφαλιστούν τα
συστήματα της RCI και η ιδιόκτητη τεχνολογία της, η RCI επιφυλάσσεται του δικαιώματος,
κατά την αποκλειστική, απόλυτη και ανεπιφύλακτη διακριτική της ευχέρεια ανά πάσα στιγμή
να περιορίζει ή να απαγορεύει την πρόσβαση στην παρούσα διαδικτυακή τοποθεσία σε
οποιονδήποτε χρήστη για οποιοδήποτε λόγο και ιδιαίτερα για να περιορίσει ή να απαγορεύσει
την πρόσβαση σε χρήστες που επιδεικνύουν συμπεριφορές κατάχρησης ή ασυνήθιστης ή
ανάρμοστης χρήσης της παρούσας διαδικτυακής τοποθεσίας ή που παραβιάζουν αυτούς
τους Όρους. Εάν παραβιάσετε οποιονδήποτε από αυτούς τους Όρους, η άδεια που σας έχει
παραχωρηθεί για να χρησιμοποιείτε την παρούσα διαδικτυακή τοποθεσία παύει αμέσως,
χωρίς να χρειαστεί να ειδοποιηθείτε σχετικά.
Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε στη διαδικτυακή τοποθεσία σας οποιαδήποτε εμπορικά
σήματα, σήματα υπηρεσιών ή υλικό που είναι προστατευμένο με δικαιώματα πνευματικής
ιδιοκτησίας, τα οποία εμφανίζονται στην παρούσα διαδικτυακή τοποθεσία,
συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, οποιωνδήποτε λογότυπων ή αλφαριθμητικών
χαρακτήρων, χωρίς τη ρητή έγγραφη συγκατάθεση του κυρίου του σήματος ή του
πνευματικού δικαιώματος. Δεν επιτρέπεται να τοποθετείτε σε πλαίσιο ή με άλλο τρόπο να
ενσωματώνετε στη δική σας ή άλλη διαδικτυακή τοποθεσία οποιοδήποτε περιεχόμενο ή άλλο
υλικό της παρούσας διαδικτυακής τοποθεσίας, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη
συγκατάθεση της RCI.
Η RCI Europe είναι αδελφική εταιρεία της Resort Condominiums International, LLC, η οποία
είναι κάτοχος διαφόρων σημάτων κατατεθειμένων, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, του
RCI & Design, του λογότυπου της RCI, και των ονομάτων τομέα www.rci.com και
www.rci.co.uk. Οι υπόλοιπες ονομασίες προϊόντων και εταιρικές επωνυμίες που
αναφέρονται στην παρούσα δύνανται να είναι τα εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων
τους, είναι κατατεθειμένα είτε όχι.
ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΩΝ

ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ» ΚΑΙ «ΩΣ ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ» ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΡΗΤΕΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΕΣ. ΠΛΗΝ ΤΩΝ
ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΚΕΙΝΩΝ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ,
ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΕΞΑΙΡΕΘΟΥΝ, ΝΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟΥΝ
Ή ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ, Η RCI, ΟΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΙ ΄Η ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΥΤΗΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ, ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ή
ΕΤΑΙΡΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΟΙ ΤΗΣ ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΡΗΤΕΣ Ή
ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ
ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ,
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΣΚΟΠΟ, ΤΙΤΛΟΥ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΑΤΗΓΗΣΗΣ
ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ. ΟΥΤΕ Η RCI, ΟΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΙ Ή ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ,
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ή ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΗΣ, ΟΥΤΕ ΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ, ΟΥΤΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ
ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ ΕΓΓΥΩΝΤΑΙ ΟΤΙ ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ
ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΕΣ Ή ΧΩΡΙΣ
ΣΦΑΛΜΑΤΑ, ΟΤΙ ΤΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΘΟΥΝ Ή ΟΤΙ Ο ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗΣ ΜΕΣΩ
ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΙΟΥΣ Ή

ΑΛΛΑ ΕΠΙΒΛΑΒΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΧΕΤΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ
ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ
ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ, ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΑΣ ΜΟΝΟ.
Η RCI ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΔΗΛΩΣΗ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ ΕΞΑΧΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ
ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ Ή ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ, ΤΗΝ
ΑΚΡΙΒΕΙΑ Ή ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ή/ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΩΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ
ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ.
ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΟΥΜΕ ΟΤΙ ΤΟ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ
ΕΧΕΤΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΟΡΘΟ. ΤΟ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΥΝΑΤΑΙ, ΩΣΤΟΣΟ, ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΕΣ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑ
ΛΑΘΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ. ΘΑ ΚΑΤΑΒΑΛΟΥΜΕ ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΝΟΥΜΕ
ΤΑ ΛΑΘΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ ΤΟ ΤΑΧΥΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΟ ΑΦΟΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΘΟΥΜΕ
ΓΙΑ ΑΥΤΑ. ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΧΕΤΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ,
ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΑΙ
ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ Ή/ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ Ή ΣΤΗ
ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ.
ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΡΗΤΑ ΟΤΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
ΜΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ. ΕΣΕΙΣ (ΚΑΙ ΟΧΙ Η RCI) ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΤΟ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΘΕ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Ή ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ
ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΑΣ. ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΡΗΤΑ ΟΤΙ ΟΥΤΕ Η RCI, ΟΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΙ Ή
ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ, ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ή ΕΤΑΙΡΟΙ, ΟΥΤΕ ΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ,
ΟΥΤΕ ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ Ή
ΠΡΟΣΤΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΥΣ, ΟΥΤΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ Ή ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΥ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ ΦΕΡΟΥΝ ΕΥΘΥΝΗ Ή ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ
ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ Ή ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑ, ΖΗΜΙΑ (ΕΙΤΕ
ΕΜΜΕΣΗ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ, ΘΕΤΙΚΗ, ΕΙΔΙΚΗ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ), ΕΥΘΥΝΗ Ή ΑΛΛΗ ΑΙΤΙΑ
ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ Ή ΦΥΣΗΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΗ,
ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ, ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Ή Η ΟΠΟΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ Ή ΕΙΝΑΙ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ Ή ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ,
ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΖΗΜΙΑΣ ΓΙΑ ΘΑΝΑΤΟ Ή
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΟΡΙΟ.
ΠΡΟΣ ΧΑΡΙΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΓΕΝΙΚΟΤΗΤΑ
ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, Η RCI, ΟΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΙ Ή ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ,
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ή ΕΤΑΙΡΟΙ, ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΟΙ ΔΕ ΘΑ ΥΠΕΧΟΥΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ, ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ Ή ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΜΗ
ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ, ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ,
ΠΑΡΑΛΕΙΨΗΣ, ΔΙΑΚΟΠΗΣ, ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ, ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΟΣ, ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΣΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΙΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΚΛΟΠΗΣ, ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ, ΜΗ
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Ή ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ Ή ΣΕ
ΑΛΛΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ.
ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΡΗΤΑ ΟΤΙ Η RCI ΔΕΝ ΥΠΕΧΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΥΣΦΗΜΙΣΤΙΚΗ, ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΗ Ή ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
ΑΛΛΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ Ή ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ.
Η RCI, ΟΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΙ Ή ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ, ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ή
ΕΤΑΙΡΟΙ, ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΟΙ ΘΑ ΥΠΕΧΟΥΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ Ή
ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ,
ΕΙΤΕ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ, ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Ή ΣΕ ΑΛΛΗ ΝΟΜΙΚΗ
ΒΑΣΗ, ΕΩΣ ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ
ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ Η ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΣΥΜΒΑΝ Ή ΣΕΙΡΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ
ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ
ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ.
ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΘΙΓΕΙ ΤΑ ΝΟΜΙΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΩΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
Συμφωνείτε να αποζημιώνετε, να υποστηρίζετε και να απαλλάσσετε την RCI, τους
συνεργάτες ή εταίρους της, και τους Παρόχους, καθώς και τα στελέχη, διοικητικούς
συμβούλους, εργαζόμενους, συνδεδεμένους ή συγγενείς με αυτήν ή αυτούς οργανισμούς,
προστηθέντες, δικαιοπαρόχους και προμηθευτές από την ευθύνη και έναντι κάθε απώλειας,
δαπάνης, ζημίας και εξόδου, συμπεριλαμβανομένων των
ευλόγων δικηγορικών αμοιβών, τα οποία προκύπτουν από την παραβίαση εκ μέρους σας
των παρόντων Όρων.
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ
Οι παρόντες Όροι τίθενται προς όφελος της RCI, των συνεργατών ή εταίρων της, και των
Παρόχων, καθώς και των στελεχών, διοικητικών συμβούλων, εργαζομένων, συνδεδεμένων
ή συγγενών με αυτήν ή αυτούς οργανισμών, προστηθέντων, δικαιοπαρόχων και
προμηθευτών. Κάθε ένα από αυτά τα άτομα ή τους οργανισμούς θα έχει το δικαίωμα να
επιβεβαιώσει και να επιβάλλει τους παρόντες Όρους άμεσα εναντίον σας για δικό της ή δικό
τους λογαριασμό.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
Η παρούσα διαδικτυακή τοποθεσία μπορεί να περιέχει συνδέσμους σε άλλες διαδικτυακές
τοποθεσίες («Συνδεόμενες Τοποθεσίες»). Οι Συνδεόμενες Τοποθεσίες παρέχονται προς
διευκόλυνση και ενημέρωσή σας μόνο και, για αυτό έχετε σε αυτές πρόσβαση
με δική σας ευθύνη. Το περιεχόμενο οποιωνδήποτε Συνδεόμενων Τοποθεσιών δεν
ελέγχεται από την RCI και η RCI δεν είναι υπεύθυνη ούτε προσυπογράφει το εν λόγω
περιεχόμενο είτε η RCI είναι συνδεδεμένη με τους
ιδιοκτήτες των εν λόγω Συνδεόμενων Τοποθεσιών είτε όχι. Δεν επιτρέπεται να
δημιουργήσετε έναν υπερσύνδεσμο στην παρούσα διαδικτυακή τοποθεσία ούτε να παρέχετε
οποιουσδήποτε συνδέσμους που δηλώνουν ή συνεπάγονται τη χορηγία ή υποστήριξη της
RCI ή των συνδεδεμένων ή συγγενών με αυτήν οργανισμών, συνεργατών ή εταίρων, ή
Παρόχων για τη δική σας ή οποιαδήποτε άλλη διαδικτυακή τοποθεσία.
ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
Κάντε κλικ εδώ για βοήθεια αναφορικά με ερωτήσεις ή προβλήματα σχετικά με την παρούσα
διαδικτυακή τοποθεσία.
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ ΤΗΣ RCI
Το κείμενο για το Πρόγραμμα Ανταλλαγών της RCI που δημοσιεύεται στην παρούσα
διαδικτυακή τοποθεσία παρέχεται αποκλειστικά για να σας βοηθήσει στην ανανέωση της
συνδρομή σας, στην πραγματοποίηση καταθέσεων, στον καθορισμό της διαθεσιμότητας
ανταλλαγών, στην υποβολή αιτημάτων για ανταλλαγές, στην κράτηση και επιβεβαίωση
ανταλλαγών και στη διενέργεια ηλεκτρονικών
συναλλαγών και αγορών και για κανέναν άλλο λόγο. Εγγυάστε ότι είστε τουλάχιστον 18
ετών, είστε ενεργό μέλος της RCI και έχετε τη νόμιμη εξουσία να συνάψετε την παρούσα
Σύμβαση και να χρησιμοποιήσετε την παρούσα διαδικτυακή τοποθεσία σύμφωνα με όλους
τους Όρους που αναφέρονται στην παρούσα. Συμφωνείτε να είστε οικονομικά υπόχρεος για
κάθε χρήση της παρούσας διαδικτυακής τοποθεσίας εκ μέρους σας (καθώς και για χρήση
του λογαριασμού σας από άλλους, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των ανήλικων (ατόμων
κάτω των 18 ετών) που ζουν μαζί σας). Συμφωνείτε να εποπτεύετε κάθε χρήση της
παρούσας διαδικτυακής τοποθεσίας που πραγματοποιείτε με βάση το όνομα ή το
λογαριασμό σας. Εγγυάστε, επίσης, ότι όλες οι πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένων των
στοιχείων που παρέχετε στην RCI για το σκοπό της πραγματοποίησης καταθέσεων,
υποβολής αιτημάτων ανταλλαγών, πραγματοποίησης κρατήσεων και διενέργειας
ηλεκτρονικών συναλλαγών) που χορηγούνται από εσάς ή τα μέλη του νοικοκυριού σας ή
από τρίτα μέρη που έχουν την εξουσιοδότηση και εποπτεία σας, για τη χρήση της παρούσας
διαδικτυακής τοποθεσίας είναι αληθείς και ορθές.
Εγγυάστε περαιτέρω ότι οποιαδήποτε πιστωτική ή χρεωστική κάρτα που χρησιμοποιείτε για
να διεξάγετε ηλεκτρονικές συναλλαγές είναι δική σας και ότι υπάρχουν επαρκή χρηματικά
ποσά στους εν λόγω πιστωτικούς και χρεωστικούς λογαριασμούς για να καλύψουν το κόστος

των προγραμμάτων, προϊόντων ή υπηρεσιών που αγοράζετε. Εάν υπάρχουν οποιεσδήποτε
αλλαγές στα στοιχεία που παρέχονται από εσάς, αποτελεί δική σας ευθύνη να ενημερώσετε
την RCI το συντομότερο δυνατό. Χωρίς περιορισμό, απαγορεύονται οποιεσδήποτε
κερδοσκοπικές, ψευδείς ή δόλιες δραστηριότητες ή ηλεκτρονικές συναλλαγές ή οποιεσδήποτε
δραστηριότητες ή ηλεκτρονικές συναλλαγές με προσδοκία ζήτησης.
Οι Όροι Συνδρομής της RCI, οι οποίοι είναι ξεχωριστοί όροι και προϋποθέσεις από τους
παρόντες Όρους, ισχύουν για όλες τις ηλεκτρονικές δραστηριότητες και συναλλαγές και σε
σχέση με το κείμενο για το Πρόγραμμα Ανταλλαγών της RCI που δημοσιεύεται στην παρούσα
διαδικτυακή τοποθεσία. Συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με όλους τους εν λόγω όρους και
προϋποθέσεις της συνδρομής της RCI ή/και τους όρους και προϋποθέσεις οποιωνδήποτε
συνεργατών, εταίρων, προμηθευτών ή Παρόχων της RCI και άλλους τρίτους με τους οποίους
επιλέγετε να συναλλάσσεστε, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά της ολοσχερούς καταβολής
των ποσών όταν οφείλονται και της συμμόρφωσης με όλους τους κανόνες και περιορισμούς
σχετικά με τη διαθεσιμότητα, κατοχή και χρήση των καταλυμάτων ανταλλαγής. Η RCI δεν
καθίσταται υπεύθυνη για την παροχή προγραμμάτων, προϊόντων ή υπηρεσιών μη
σχετιζομένων με ανταλλαγή, τα οποία προσφέρονται σε εσάς από τους συνεργάτες, εταίρους,
προμηθευτές ή Παρόχους της και άλλους τρίτους

, είτε ενεργεί ως αντιπρόσωπος για τους εν λόγω οργανισμούς είτε όχι, είτε για οποιαδήποτε
μορφή σχέσης μεταξύ εσάς και οποιουδήποτε ή οποιωνδήποτε από αυτούς τους
οργανισμούς. Θα είστε υπεύθυνοι για όλες τις χρεώσεις, αμοιβές, τέλη, φόρους και
επιβαρύνσεις που προκύπτουν από τη χρήση της παρούσας διαδικτυακής τοποθεσίας ή
προκύπτουν κατά την πορεία ανάληψης ηλεκτρονικών δραστηριοτήτων και συναλλαγών και
σε σχέση με το κείμενο του Προγράμματος Ανταλλαγών της RCI που δημοσιεύεται στην
παρούσα διαδικτυακή τοποθεσία.
Η παρούσα διαδικτυακή τοποθεσία δεν θα σας εμποδίσει να προβείτε σε εσφαλμένες
καταθέσεις, να υποβάλλετε αιτήματα για ανταλλαγές που δεν είναι δυνατό να
πραγματοποιηθούν ή/και εσφαλμένες κρατήσεις ανταλλαγών, όπως δύο ανταλλαγές σε
διαφορετικά συγκροτήματα ταυτόχρονα. Εάν προβείτε σε εσφαλμένες καταθέσεις ή
υποβάλλετε αίτημα για ανταλλαγές που δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθούν ή προβείτε
σε κρατήσεις ανταλλαγών που δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθούν ή είναι εσφαλμένες,
αποδέχεστε ότι πρόκειται για λάθη ή/και παραλείψεις δικές σας, ότι αποτελούν στο ακέραιο
δική σας ευθύνη και ότι η RCI δε θα φέρει ευθύνη για την επιστροφή χρημάτων προς εσάς,
είτε εν όλω είτε εν μέρει, ούτε θα είναι υποχρεωμένη να διορθώσει την κατάσταση λόγω της
δική σας ανάληψης οποιωνδήποτε εν λόγω εσφαλμένων δραστηριοτήτων και ηλεκτρονικών
συναλλαγών.

Σύμφωνα με τους νόμους των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, ορισμένες χώρες
περιλαμβάνονται στη λίστα των Υπό Περιορισμό ή Υπό Απαγόρευση χωρών ως προς την
παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών. Στις Υπό Περιορισμό χώρες περιλαμβάνονται τώρα, χωρίς
απαραίτητα αυτές να περιορίζονται στην Κούβα, στο Ιράν, στο Ιράκ, στη Λιβύη και στο
Σουδάν. Η RCI, οι συνδεδεμένοι ή συγγενείς με αυτήν οργανισμοί, συνεργάτες ή εταίροι και
Πάροχοι ή/και αντίστοιχοι αντιπρόσωποι, δικαιοπάροχοι και προμηθευτές δεν είναι σε θέση
να δεχτούν καταθέσεις, να εξετάσουν ή να αποδεχτούν αιτήματα ανταλλαγών, ή να προβούν
και να πραγματοποιήσουν κρατήσεις ανταλλαγών, ή να εκδώσουν επιβεβαιώσεις για ή
αναφορικά με το κείμενο του Προγράμματος Ανταλλαγών της RCI που δημοσιεύεται στην
παρούσα διαδικτυακή τοποθεσία από οποιαδήποτε Μέλη της RCI, τα οποία είναι πολίτες ή
αλλοδαποί μόνιμοι κάτοικοι οποιωνδήποτε ορισμένων Υπό Περιορισμό ή Υπό Απαγόρευση
χωρών που επιθυμούν να προβούν σε κατάθεση ή σε ανταλλαγή σε οποιοδήποτε
Συνεργαζόμενο Συγκρότημα στις Ηνωμένες Πολιτείες ούτε είναι σε θέση να εξετάσουν ή να
επιτρέψουν σε οποιαδήποτε Μέλη της RCI, τα οποία είναι πολίτες των Ηνωμένων Πολιτειών
ή αλλοδαποί μόνιμοι κάτοικοι να προβούν σε κατάθεση σε οποιοδήποτε Συνεργαζόμενο
Συγκρότημα σε οποιεσδήποτε ορισμένες Υπό Περιορισμό ή Υπό Απαγόρευση χώρες ή σε
ανταλλαγή σε κατάλυμα που είναι κατατεθειμένο στο Πρόγραμμα Ανταλλαγών της RCI από
οποιαδήποτε Μέλη της RCI, τα οποία είναι πολίτες ή αλλοδαποί μόνιμοι κάτοικοι
οποιωνδήποτε ορισμένων Υπό Περιορισμό ή Υπό Απαγόρευση χωρών.
ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
Το κόστος των αλλοδαπών προϊόντων ή υπηρεσιών δύναται να υπόκειται σε
συναλλαγματικές διακυμάνσεις. Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες βασίζονται σε διάφορες
δημόσια διαθέσιμες πηγές και θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο ως κατευθυντήριες
οδηγίες. Οι ισοτιμίες
δεν επιβεβαιώνονται ως ορθές και οι πραγματικές ισοτιμίες δύνανται να ποικίλουν. Οι
καταγεγραμμένες τιμές νομισμάτων δεν ενημερώνονται
καθημερινά. Ελέγξτε την ημερομηνία του Μετατροπέα Νομισμάτων για την ημέρα κατά την
οποία έγινε η τελευταία ενημέρωση του νομίσματος. Οι πληροφορίες που παρέχονται από
αυτή την εφαρμογή θεωρούνται ορθές, αλλά η RCI, οι συνδεδεμένοι ή συγγενείς με αυτήν
οργανισμοί, συνεργάτες ή εταίροι και Πάροχοι ή και οι αντίστοιχοι αντιπρόσωποι,
δικαιοπάροχοι και προμηθευτές τους δεν εγγυώνται ούτε διασφαλίζουν την εν λόγω
ορθότητα. Όταν χρησιμοποιείτε αυτές τις πληροφορίες για οποιονδήποτε οικονομικό λόγο, η
RCI σας συνιστά να συμβουλευτείτε έναν ειδικό επαγγελματία για την διακρίβωση της
ορθότητας των συναλλαγματικών τιμών. Η RCI, οι συνδεδεμένοι ή συγγενείς με αυτήν
οργανισμοί, συνεργάτες ή εταίροι και Πάροχοι ή και οι αντίστοιχοι αντιπρόσωποι,
δικαιοπάροχοι και προμηθευτές τους δεν εγκρίνουν τη χρήση αυτών των πληροφοριών για
οποιονδήποτε σκοπό πέραν την προσωπικής χρήσης και απαγορεύουν στο μέγιστο βαθμό
που επιτρέπεται τη μεταπώληση, την αναδιανομή και τη χρήση αυτών των πληροφοριών για

εμπορικούς σκοπούς.
ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ
Η παρούσα Συμφωνία (και τυχόν διαφορές, απαιτήσεις ή διαδικασίες οποιασδήποτε φύσης
που εγείρονται από ή με οποιονδήποτε τρόπο σχετίζονται με τη χρήση της παρούσας
διαδικτυακής τοποθεσίας ή/και του κειμένου του Προγράμματος Ανταλλαγών της RCI
που δημοσιεύεται στην παρούσα διαδικτυακή τοποθεσία) διέπεται από και θα ερμηνεύεται
σύμφωνα με
το δίκαιο της Αγγλίας. Δια της παρούσας συναινείτε στην αποκλειστική δικαιοδοσία των
αγγλικών δικαστηρίων για όλες τις διαφορές που εγείρονται από ή σχετίζονται με τη χρήση
της παρούσας διαδικτυακής τοποθεσίας. Όσοι επιλέγουν να έχουν πρόσβαση στην παρούσα
διαδικτυακή τοποθεσία από τοποθεσίες εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου είναι υπεύθυνοι για τη
συμμόρφωσή τους με τους κατά τόπους νόμους, εάν ισχύουν και στο βαθμό που αυτοί οι
κατά τόπους νόμοι ισχύουν. Δεν επιτρέπεται η χρήση ή εξαγωγή υλικού ή περιεχομένου που
περιέχεται στην παρούσα διαδικτυακή τοποθεσία κατά παράβαση των νόμων και κανονισμών
περί εξαγωγών του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ευρωπαΐκής Ένωσης. Εάν οποιαδήποτε
διάταξη των παρόντων Όρων είναι παράνομη, άκυρη ή για οποιονδήποτε λόγο μη εκτελεστή,
τότε η διάταξη θα θεωρείται διαχωριστέα από τους παρόντες Όρους.

Συμφωνείτε ότι δεν υφίσταται καμία κοινοπραξία, συνεργασία, σχέση απασχόλησης ή
πρόστησης μεταξύ εσάς και της RCI ως αποτέλεσμα της παρούσας Συμφωνίας ή της χρήσης
της παρούσας διαδικτυακής τοποθεσίας.
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ
Οι διατάξεις των παρόντων Όρων και κάθε υποχρέωση που αναφέρεται στην παρούσα
αντιπροσωπεύουν τη συνολική Συμφωνία μεταξύ της RCI, των συνδεδεμένων ή συγγενών
με αυτήν οργανισμών, συνεργατών ή εταίρων και
Παρόχων, αφ' ενός, και εσάς, αφ' ετέρου, και αντικαθιστούν οποιεσδήποτε προηγούμενες
προτάσεις, συμφωνίες ή συνεννοήσεις (προφορικές ή γραπτές), οι οποίες δεν
ενσωματώνονται στην παρούσα. Στην περίπτωση
που υπάρχουν τυχόν ασυμφωνίες μεταξύ των παρόντων Όρων και τυχόν μελλοντικών
δημοσιευμένων όρων,
προϋποθέσεων και κοινοποιήσεων χρήσης ή συνεννόησης, θα υπερισχύουν οι Όροι ή οι
όροι, προϋποθέσεις και κοινοποιήσεις που δημοσιεύθηκαν πιο πρόσφατα.
Η υποβολή μιας έντυπης έκδοσης της παρούσας Συμφωνίας και κάθε τυχόν κοινοποίησης
που παρέχεται σε ηλεκτρονική μορφή είναι δυνατή σε δικαστικές ή διοικητικές διαδικασίες με
βάση ή σχετικά με την παρούσα Συμφωνία στην ίδια έκταση και υπό τις ίδιες προϋποθέσεις
στις οποίες υπάγονται άλλα εμπορικά έγγραφα και αρχεία που δημιουργήθηκαν και
διατηρήθηκαν αρχικά σε έντυπη μορφή.
Η RCI ΕΠΙΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΠΑΝΤΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΕΝ ΠΑΡΑΧΩΡΕΙΤΑΙ
ΡΗΤΩΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ.

Όροι και προϋποθέσεις των Έξτρα Διακοπών
Οι παρούσες προϋποθέσεις κράτησης, μαζί με τις πολιτικές για τα cookies και την πολιτική
ιδιωτικότητάς μας, καθώς και με οποιεσδήποτε άλλες έγγραφες πληροφορίες στις οποίες
επιστήσαμε την προσοχή σας πριν επιβεβαιώσουμε την κράτησή σας, αποτελούν τη βάση της
σύμβασης μίσθωσης καταλύματος σε συγκρότημα («Συνεργαζόμενο Συγκρότημα») που έχετε
συνάψει με την RCI Europe ή, κατά περίπτωση, τους συνεργαζόμενους ή συγγενείς με αυτήν
οργανισμούς, συνεργάτες ή εταίρους της ή οποιαδήποτε εταιρεία ή οποιεσδήποτε εταιρείες του
ομίλου εταιρειών Wyndham Worldwide («RCI», «εμείς», «εμάς» ή «μας»). Παρακαλούμε
διαβάστε τες προσεκτικά καθώς παραθέτουν τα αντίστοιχα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μας.
Σε αυτές τις Προϋποθέσεις Κράτησης, οι αναφορές στους όρους «εσείς», «εσάς» και «σας»
περιλαμβάνουν το πρώτο κατονομαζόμενο πρόσωπο στην κράτηση και όλα τα πρόσωπα για
λογαριασμό των οποίων γίνεται η κράτηση ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο για το οποίο
προστίθεται ή μεταβιβάζεται μια κράτηση.
Σας επισημαίνεται ότι οι παρόντες όροι αφορούν την ενοικίαση καταλύματος διακοπών μόνο και
όχι τις συναλλαγές ανταλλαγής ούτε τη συνδρομή σας στην RCI.
Για να κάνετε κράτηση, πρέπει να είστε Μέλος της RCI. Με την πραγματοποίηση μιας κράτησης,
το πρώτο κατονομαζόμενο πρόσωπο στην κράτηση συμφωνεί για λογαριασμό όλων των
ατόμων που αναφέρονται αναλυτικά στην κράτηση ότι:1. Έχει διαβάσει αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις και έχει την εξουσία και αποδέχεται
να δεσμευτεί από αυτούς.
2. Συναινεί στη χρήση εκ μέρους των πληροφοριών σύμφωνα με την Πολιτική
Ιδιωτικότητάς μας.
3. Είναι ενεργό Μέλος της RCI και η συνδρομή του δεν έχει λήξει ούτε έχει ανασταλεί.
4. Είναι άνω των 18 ετών (ή άνω των 21 ετών στην περίπτωση κρατήσεων καταλύματος
στις ΗΠΑ) και όπου προβαίνει σε παραγγελία υπηρεσιών με περιορισμούς λόγω ηλικίας
δηλώνει ότι τόσο αυτός/ή όσο και όλα τα άτομα που περιλαμβάνονται στην κράτηση
είναι όλα σε νόμιμη ηλικία για να αγοράσουν τις εν λόγω υπηρεσίες.
Σας επισημαίνεται ότι η RCI δεν προσφέρει κανένα πρόγραμμα χρηματοοικονομικής
προστασίας αναφορικά με τις κρατήσεις που γίνονται.
Η RCI δεν παρέχει υπηρεσίες μεταφοράς ούτε ενεργεί ως «διοργανώτρια», όπως
παρατίθεται στους Κανονισμούς του 1992 για τα Πακέτα Ταξιδίων, Πακέτα Διακοπών
και τα Πακέτα Ξενάγησης
Δυνάμεθα να τροποποίησουμε/επικαιροποιήσουμε τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις
οποιαδήποτε στιγμή. Εάν το πράξουμε, όλες οι επακόλουθες κρατήσεις θα διέπονται από την
νεότερη έκδοση.
1. Κράτηση και πληρωμή για τη διευθέτηση διαμονής
Η κράτηση σε εμάς πραγματοποιείται όταν α) καταβληθεί ολοσχερώς το σχετικό κόστος και β)
σας εκδόσουμε επιβεβαίωση κράτησης. Μια δεσμευτική σύμβαση θα θα υφίσταται ανάμεσα σε
εσάς και εμάς μόλις σας εκδώσουμε επιβεβαίωση κράτησης, η οποία θα επιβεβαιώνει τις
λεπτομέρειες της κράτησής σας και θα σας αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μόλις
τη λάβετε, αν πιστεύετε ότι τυχόν στοιχεία της επιβεβαίωσης (ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο)
είναι λανθασμένα, πρέπει να μας ενημερώσετε αμέσως, καθώς δεν είναι δυνατό να γίνουν
αλλαγές αργότερα και ενδέχεται να παραβλάπτονται τα δικαώματα σας, εάν δεν μας
ειδοποιήσετε για τυχόν ανακρίβειες σε οποιοδήποτε έγγραφο εντός δέκα ημερών από την
ημερομηνία αποστολής του (πέντε ημέρες για εισιτήρια).
2. Διαθεσιμότητα διευθετήσεων
Η δυνατότητά μας να επιβεβαιώσουμε μια κράτηση εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα του
καταλύματος που κατατίθεται από άλλους στην RCI. Συνεπώς, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε
την εκπλήρωση οποιουδήποτε ειδικότερου αιτήματος για Συνεργαζόμενο Συγκρότημα,
περιοχή, ημερομηνία ταξιδιού, τύπο ή μέγεθος καταλύματος ή άλλου αιτήματος. Θα σας

προσφέρουμε, ωστόσο, τις εκάστοτε εναλλακτικές επιλογές που ενδεχομένως διατίθενται.

3. Ειδικά αιτήματα
Πρέπει να μας ενημερώνετε για οποιαδήποτε ειδικά αιτήματα κατά το χρόνο της κράτησης. Στη
συνέχεια, θα πρέπει να επιβεβαιώνετε τα αιτήματά σας εγγράφως. Αν και θα καταβάλουμε κάθε
προσπάθεια να διευθετήσουμε τα εύλογα ειδικά αιτήματά σας, δεν είναι δυνατό να σας
εγγυηθούμε ότι θα εκπληρωθούν. Το γεγονός ότι ένα ειδικό αίτημα έχει σημειωθεί στο τιμολόγιο
επιβεβαίωσης ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που σας αποστέλλεται ή ότι έχει διαβιβαστεί στον
πάροχο δεν αποτελεί επιβεβαίωση ότι το αίτημά σας θα εκπληρωθεί. Η μη εκπλήρωση
οποιουδήποτε ειδικού αιτήματα δεν αποτελεί παραβίαση της σύμβασης εκ μέρους μας, εκτός
εάν το αίτημα έχει επιβεβαιωθεί ειδικά από εμάς.
4. Ειδικές ανάγκες (αναπηρίες) και ιατρικά προβλήματα
Δεν είμαστε πάροχος ειδικευμένος στα καταλύματα για αναπήρους, αλλά θα κάνουμε ό,τι
μπορούμε για να φροντίσουμε οποιεσδήποτε ειδικές ανάγκες ενδεχομένως να έχετε. Εάν εσείς ή
οποιοδήποτε από τα άτομα που περιλαμβάνονται στην κράτηση έχει κάποιο ιατρικό πρόβλημα ή
αναπηρία που μπορεί να επηρεάσει τη διαμονή σας, σας παρακαλούμε να μας παρέχετε όλες
τις λεπτομέρειες πριν επιβεβαιώσουμε την κράτηση ώστε να μπορέσουμε να προσπαθήσουμε
να σας ενημερώσουμε σχετικά με την καταλληλότητα των επιλεγμένων διευθετήσεών σας.
Ενεργώντας εύλογα, εάν αδυνατούμε να εξυπηρετήσουμε κατάλληλα τις ανάγκες του
ενδιαφερόμενου ατόμου ή ατόμων, δε θα επιβεβαιώσουμε την κράτησή σας ή, εάν δεν μας
χορηγήσετε πλήρη στοιχεία κατά το χρόνο της κράτησης, δυνάμεθα να την ακυρώσουμε και να
επιβάλουμε τις σχετικές χρεώσεις ακύρωσης όταν περιέλθουν σε γνώση μας αυτά τα στοιχεία.
5. Ασφάλιση
Η επαρκής ταξιδιωτική ασφάλιση είναι ζωτικής σημασίας και θα πρέπει να διασφαλίσετε
ότι υφίσταται κατάλληλη κάλυψη. Εάν επιλέξετε να ταξιδέψετε χωρίς επαρκή ασφαλιστική
κάλυψη, δε θα φέρουμε ευθύνη για τυχόν προκύπτουσες ζημίες και αναφορικά με τις οποίες, σε
διαφορετική περίπτωση, δε θα ήταν διαθέσιμη ασφαλιστική κάλυψη.
6. Ορθότητα και τιμές
Προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι όλες οι πληροφορίες και τιμές σε αυτή τη
διαδικτυακή τοποθεσία είναι ορθές. Ωστόσο, επιφυλασσόμεθα να αλλάξουμε
οποιεσδήποτε διαφημιζόμενες τιμές καταλύματος οποιαδήποτε στιγμή. Πρέπει να
ελέγξετε την τρέχουσα τιμή και όλα τα άλλα στοιχεία που αφορούν στο κατάλυμα για το
οποίο επιθυμείτε να κάνετε κράτηση αμέσως πριν επιβεβαιωθεί η κράτησή σας.
Επιφυλασσόμεθα να τροποποιήσουμε ή να αλλάξουμε την τιμή απώλητων καταλυμάτων
οποιαδήποτε στιγμή ή και να διορθώσουμε τυχόν λάθη (είτε στην περιγραφή, στην τιμή ή
αλλού).
Η τιμή του επιβεβαιωμένου καταλύματός σας δύναται να υπόκειται σε αλλαγές που προκύπτουν
από κρατικές ενέργειες, όπως αλλαγές στον ΦΠΑ, σε άλλους ισχύοντες φόρους επί πωλήσεων
ή σε οποιεσδήποτε άλλες επιβαλλόμενες αλλαγές από το κράτος, καθώς και αλλαγές στις
συναλλαγματικές ισοτιμίες, από τις οποίες τόσο σε κάθε περίπτωση ξεχωριστά όσο και στις δύο
περιπτώσεις δύνανται να επιφέρουν αλλαγή στην τιμή του καταλύματός σας.
7. Αλλαγές που γίνονται από εσάς
Εάν επιθυμείτε να αλλάξετε οποιοδήποτε μέρος των διευθετήσεων διαμονής σας αφότου
εκδώσουμε το τιμολόγιο επιβεβαίωσης (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά της ημερομηνίας ή
των ημερομηνιών κράτησης), πρέπει να μας ενημερώσετε εγγράφως το συντομότερο δυνατό.
Αυτό πρέπει να γίνει από το πρώτο κατονομαζόμενο άτομο στην κράτηση. Αν και θα
προσπαθήσουμε να σας εξυπηρετήσουμε, δεν είναι δυνατό να εγγυηθούμε ότι θα μπορέσουμε

να ικανοποιήσουμε την αλλαγή που ζητήσατε. Στις περιπτώσεις που μπορούμε να
ικανοποήσουμε ένα αίτημα, όλες οι αλλαγές θα υπόκεινται σε καταβολή κόστους διαχείρισης,
καθώς και σε οποιεσδήποτε ισχύουσες αλλαγές στην τιμή ή σε επιπρόσθετες υφιστάμενες
δαπάνες, καθώς και σε δαπάνες με τις οποίες επιβαρυνόμαστε και τυχόν δαπάνες ή χρεώσεις
με τις οποίες επιβαρύνονται οποιοιδήποτε πάροχοί μας ή οι οποίες επιβάλλονται από αυτούς.
Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι αυτές οι δαπάνες είναι πιθανό να αυξηθούν όσο πλησιέστερα στην
ημερομηνία αναχώρησης γίνονται αλλαγές και θα πρέπει, ως εκ τούτου, να επικοινωνήσετε μαζί
μας το συντομότερο δυνατό. Σε περίπτωση που αδυνατούμε να σας εξυπηρετήσουμε και δεν
επιθυμείτε να προχωρήσετε με την αρχική κράτηση, θα το θεωρήσουμε ως ακύρωση. Στην
περίπτωση αυτή, το κόστος/η χρέωση ακύρωσης δύναται να είναι πληρωτέα και τυχόν χρήματα
που έχετε ήδη καταβάλει δε θα σας επιστραφούν.
Σας επισημαίνεται ότι τα αεροπορικά εισιτήρια και εισιτήρια άλλων μέσων μεταφοράς δεν είναι
πιθανό να είναι εξαργυρώσιμα και ενδεχομένως να χρειαστεί να αγοράσετε νέα εισιτήρια σε
υψηλότερη τιμή. Αναφορικά με αυτό, πρέπει να συνεννοηθείτε με τον πάροχο του μέσου
μεταφοράς.

8. Πρόωρη επιστροφή
Εάν αναγκαστείτε (ή επιλέξετε) να επιστρέψετε πρόωρα, δεν μπορούμε να σας επιστρέψουμε το
κόστος οποιουδήποτε καταλύματος που δεν έχετε χρησιμοποιήσει. Εάν μειώσετε τη διάρκεια
των διευθετήσεών σας και επιστρέψετε πρόωρα υπό περιστάσεις για τις οποίες δεν έχετε
εύλογη αιτία για να παραπονεθείτε για την ποιότητα του καταλύματος που σας παρασχέθηκε, δε
θα σας επιστρέψουμε χρήματα για το μέρος του καταλύματος που δεν χρησιμοποιήσατε ούτε
είναι δυνατό να φέρουμε ευθύνη για τυχόν σχετιζόμενες δαπάνες με τις οποίες ενδέχεται να
επιβαρυνθείτε. Ανάλογα με τις περιστάσεις, η ταξιδιωτική σας ασφάλιση μπορεί να σας
προσφέρει κάλυψη για τη μειωμένη διάρκεια της διαμονής σας και σας προτείνουμε να
υποβάλλετε οποιαδήποτε αξίωση απευθείας σε αυτή.
9. Ακύρωση που γίνεται από εσάς
Εάν εσείς ή οποιοδήποτε άλλο άτομο της κράτησής σας αποφασίσετε να ακυρώσετε την
επιβεβαιωμένη κράτησή σας, πρέπει να μας ειδοποιήσετε εγγράφως (συμπεριλαμβανομένου
του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) το συντομότερο δυνατό. Οι επιστροφές χρημάτων
διατίθενται μόνο εάν λάβουμε την ειδοποίησή σας εντός 24 ωρών από την ώρα που
κάνατε την κράτησή σας. Η ειδοποίησή σας για ακύρωση θα επιφέρει αποτελέσματα μόνο
όταν περιέλθει σε εμάς. Μπορείτε να μας ειδοποιήσετε για την ακύρωση (α) ακολουθώντας την
ηλεκτρονική διαδικασία, (β) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση:customerservices@europe.rci.com ή (γ) με επιστολή στη διεύθυνση:- RCI Customer Services,
Kettering Parkway, Kettering, Northants NN15 6EY.
Εφόσον επιβαρυνόμαστε με δαπάνες για την ακύρωση των διευθετήσεών σας, θα πρέπει να
καταβάλλετε τις σχετικές χρεώσεις ακύρωσης που εμφανίζονται παρακάτω (Η αναλυόμενη
χρέωση ακύρωσης υπολογίζεται με βάση το συνολικό κόστος που είναι πληρωτέο από το άτομο
ή τα άτομα που κάνουν την ακύρωση εξαιρουμένων των ασφαλίστρων και των χρεώσεων
τροποποίησης που δεν είναι επιστρέψιμα στην περίπτωση του ατόμου ή των ατόμων για τα
οποία εφαρμόζεται η ακύρωση):Περίοδος μετά από την κράτηση κατά την οποία περιέρχεται, στην
Χρέωση ακύρωσης
πραγματικότητα, στην RCI η ειδοποίηση ακύρωσης
Εντός 24 ωρών
50,00 £
100% της δαπάνης
Οποιαδήποτε στιγμή έκτοτε
των διακοπών
Εάν ένα ή περισσότερα από τα άτομα της κράτησης ακυρώσει και μειωθεί ο αριθμός
πληρότητας, η πλήρης τιμή ανά διαμέρισμα θα εξακολουθεί να είναι πληρωτέα από τους
υπόλοιπους ενοίκους.

Αν ο λόγος της ακύρωσής σας καλύπτεται από τους όρους του ασφαλιστηρίου συμβολαίου σας,
ενδεχομένως να μπορείτε να ανακτήσετε αυτές τις χρεώσεις. Θα αφαιρέσουμε την χρέωση ή τις
χρεώσεις ακύρωσης από οποιοδήποτε χρηματικό ποσό έχετε ήδη καταβάλει σε εμάς. Δεν θα
χορηγηθούν επιστροφές χρημάτων για τυχόν επιβάτες που δεν διαμένουν στο κατάλυμα ή για
τυχόν αχρησιμοποίητες υπηρεσίες.
10. Εάν εμείς αλλάξουμε ή ακυρώσουμε την κράτηση του καταλύματός σας
Ειδική σημείωση: Όταν έχετε κάνει κράτηση δύο ή περισσοτέρων διαδοχικών
εβδομάδων σε Συνεργαζόμενο Συγκρότημα, μπορεί να υποχρεωθείτε να μετακινηθείτε
από ένα διαμέρισμα σε άλλο τη δεύτερη ή οποιαδήποτε επακόλουθη εβδομάδα.
Δεν είναι πιθανό ότι θα κάνουμε οποιεσδήποτε αλλαγές στις διευθετήσεις διαμονής σας, αλλά
περιστασιακά, μπορεί να χρειαστεί να προχωρήσουμε σε αλλαγές και επιφυλασόμεθα να το
κάνουμε οποιαδήποτε στιγμή. Επιφυλλασόμεθα, επίσης, να ακυρώσουμε τις διευθετήσεις
διαμονής σας υπό οποιεσδήποτε περιστάσεις.
Τα δικαιώματά σας αναφορικά με τις αλλαγές που κάνουμε εξαρτώνται από το αν θα κάνουμε
μια μικρή ή μεγάλη αλλαγή: Στα παραδείγματα «μεγάλων αλλαγών» περιλαμβάνονται τα
ακόλουθα όταν πραγματοποιούνται πριν από την αναχώρηση: μια σημαντική αλλαγή του
προορισμού για το σύνολο ή μεγάλο μέρος του χρόνου απουσίας σας ή μια αλλαγή του
καταλύματος σε ένα χαμηλότερης ποιότητας ή κατηγορίας για το σύνολο ή μεγάλο μέρος του
χρόνου απουσίας σας. Ένα παράδειγμα «μικρής αλλαγής» θα περιελάμβανε την αλλαγή σε
άλλο κατάλυμα ίδιας ποιότητας ή κατηγορίας. Δε θα φέρουμε ευθύνη, εάν προβούμε σε
οποιεσδήποτε μικρές αλλαγές.
Εάν πρέπει να προβούμε σε μεγάλη αλλαγή ή ακύρωση, θα σας ενημερώσουμε το
συντομότερο δυνατό και, εάν υπάρχει χρόνος να το κάνουμε πριν την αναχώρηση, θα σας
προσφέρουμε την επιλογή α) (για μεγάλες αλλαγές) να αποδεχτείτε τις αλλαγές στις
διευθετήσεις ή (για μεγάλες αλλαγές και ακυρώσεις) β) να αποδεχτείτε μια προσφορά
εναλλακτικών ταξιδιωτικών διευθετήσεων αντίστοιχης ποιότητας από εμάς, εάν διατίθενται (θα
σας επιστρέψουμε τυχόν διαφορά στην τιμή, εάν η αξία της εναλλακτικής επιλογής είναι
μικρότερη). Πρέπει να μας ειδοποιήσετε για την επιλογή σας εντός 7 ημερών από την
ημερομηνία της προσφοράς μας. Εάν δεν το πράξετε, θα θεωρήσουμε ότι έχετε επιλέξει να
αποδεχτείτε την αλλαγή ή τις εναλλακτικές διευθετήσεις κράτησης.
Τα ανωτέρω προσδιορίζουν το μέγιστο βαθμό ευθύνης μας για αλλαγές και ακυρώσεις και
λυπούμαστε που δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε σε τυχόν έξοδα ή ζημίες με τα οποία
ενδεχομένως να επιβαρυνθείτε ως αποτέλεσμα της αλλαγής ή ακύρωσης. Οι ανωτέρω επιλογές
δε θα είναι διαθέσιμες, εάν προβούμε σε μικρή αλλαγή ή σε ακύρωση λόγω παράλειψης ή
αθέτησης δικής σας (συμπεριλαμβανομένης της αθέτησής σας να καταβάλετε το πλήρες κόστος
εγκαίρως) ή στην περίπτωση που η αλλαγή ή αλλαγές ή ακύρωση εκ μέρους μας προκύπτει
από τροποποιήσεις ή αλλαγές που ζητήσατε στην επιβεβαιωμένη κράτηση.
Πολύ σπάνια, θα αναγκαστούμε σε περίπτωση «ανωτέρας βίας» (δείτε κάτωθι) να αλλάξουμε ή
να διακόψουμε τις διευθετήσεις σας μετά από την αναχώρηση. Εάν συμβεί αυτό, λυπούμαστε
που θα αδυνατούμε να επιστρέψουμε τυχόν χρήματα που έχετε καταβάλει (εκτός εάν λάβουμε
μέρος αυτών από τους παρόχους μας), να σας καταβάλουμε αποζημίωση ή να ανταποκριθούμε
σε τυχόν δαπάνες ή έξοδα με τα οποία θα επιβαρυνθείτε λόγω αυτής της κατάστασης.
11. Ανωτέρα βία
Εκτός εάν υπάρχει ρητή διαφοροποίηση σε αυτές τις προϋποθέσεις κράτησης, δε θα φέρουμε
ευθύνη ούτε θα σας καταβάλουμε αποζημίωση, εάν οι συμβατικές υποχρεώσεις μας προς εσάς
θιγούν από οποιοδήποτε συμβάν, το οποίο δεν μπορέσαμε ούτε εμείς ούτε ο πάροχος ή οι
πάροχοι των εν λόγω υπηρεσιών να προβλέψουμε ή να αποφύγουμε, παρότι ασκήσαμε τη
δέουσα προσοχή. Αυτά τα συμβάντα μπορεί να περιλαμβάνουν ενδεικτικά τον πόλεμο, την
απειλή πολέμου, την πολεμική σύρραξη, τις τρομοκρατικές ενέργειες και τις συνέπειές τους ή την
απειλή τέτοιων ενεργειών, εξεγέρσεις, την ενέργεια οποιασδήποτε κρατικής ή άλλης εθνικής ή
τοπικής αρχής, συμπεριλαμβανομένης της λιμενικής αρχής ή της αρχής υδάτινων πόρων
(ποταμών), τη βιομηχανική διαφορά, το κλείσιμο πορθμείου, τη φυσική ή πυρηνική καταστροφή,
τα ηφαιστειακά ή γεολογικά συμβάντα, την πυρκαγιά, την χημική ή βιολογική καταστροφή και
δυσμενείς συνθήκες καιρού, θαλάσσης, πάγου και ποταμών, καθώς και όλα τα συναφή

συμβάντα που δεν εμπίπτουν στον έλεγχό μας ή στον έλεγχο του παρόχου ή των παρόχων. Το
ανακοινωθέν από το Υπουργείο Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου για την αποφυγή ή την
αποχώρηση από μια συγκεκριμένη χώρα ενδεχομένως να συνιστά Ανωτέρα Βία. Θα τηρήσουμε
οποιοδήποτε ανακοινωθέν του Υπουργείου Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου ανεξαιρέτως.
12.Η ευθύνη μας για την κράτησή σας
Καθήκον μας είναι να επιλέξουμε τους παρόχους καταλυμάτων με εύλογη δεξιότητα και
επιμέλεια. Δεν φέρουμε ευθύνη απέναντί σας για την πραγματική παροχή καταλύματος, πλην
των περιπτώσεων όπου αποδεικνύεται ότι έχουμε αθετήσει αυτό το καθήκον και έχει προκληθεί
ζημία σε εσάς. Συνεπώς, υπό την προϋπόθεση ότι έχουμε επιλέξει τον πάροχο με εύλογη
επιμέλεια και δεξιότητα, δε θα φέρουμε ευθύνη απέναντί σας για ο,τιδήποτε συμβαίνει στο
κατάλυμα ή για τυχόν πράξεις ή παραλείψεις του παρόχου ή άλλων.
Δεν φέρουμε ευθύνη, επίσης, και στις ακόλουθες περιπτώσεις:
(α) όταν δεν είναι δυνατή η παροχή καταλύματος σύμφωνα με την κράτηση λόγω περιστάσεων
πέραν του ελέγχου μας ή λόγω ανωτέρας βίας.
(β) όταν επιβαρύνεστε με οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που δε θα ήταν δυνατό να προβλεφθεί
κατά το χρόνο της κράτησής σας με βάση τις πληροφορίες που μας χορηγήσατε.
(γ) όταν επιβαρύνεστε με οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που σχετίζεται με οποιαδήποτε
επιχειρηματική δραστηριότητα.
(δ) όταν τυχόν απώλεια ή ζημία που σχετίζεται με οποιεσδήποτε υπηρεσίες, οι οποίες
αποτελούν μέρος της σύμβασης που έχουμε συνάψει με εσάς.
(ε) όταν οι υπηρεσίες ή εγκαταστάσεις δεν αποτελούν μέρος της συμφωνίας μας ή όταν δεν
διαφημίζονται στη διαδικτυακή τοποθεσία μας. Για παράδειγμα, οποιαδήποτε εκδρομή για
την οποία κάνατε κράτηση όταν ήσασταν σε διακοπές ή οποιαδήποτε υπηρεσία ή
εγκατάσταση την οποία συμφωνεί να σας παρέχει ο πάροχος του καταλύματός σας ή
οποιοσδήποτε άλλος πάροχος.
Εάν διαπιστωθεί ότι φέρουμε ευθύνη απέναντί σας επί οποιασδήποτε βάσης, θέτουμε μέγιστο
όριο στο ποσό που θα πρέπει να σας καταβάλλουμε ίσο με το τριπλάσιο του κόστους του
καταλύματος. Αυτό το όριο δεν ισχύει σε περιπτώσεις θανάτου ή σωματικής βλάβης.
13. Κατασκευαστικά και αναπτυξιακά έργα
Αν και μπορεί να είστε σε διακοπές, η ζωή θα συνεχίζεται γύρω σας ως συνήθως. Αυτό
ενδεχομένως να περιλαμβάνει θόρυβο και ενοχλήσεις από κατασκευαστικά ή οδικά έργα και
κυκλοφορία. Θα σας ειδοποιήσουμε για τυχόν κατασκευαστικά έργα/έργα ανακαίνισης, τα οποία
ευλόγως μπορεί να θεωρηθούν ότι επηρεάζουν σοβαρά την απόλαυση της διαμονής σας, το
συντομότερο δυνατό, μόλις ενημερωθούμε για αυτά. Σας επισημαίνεται ότι οι υπηρεσίες και
εγκαταστάσεις δύνανται να επηρεάζονται από τη συντήρηση, την κακοκαιρία και άλλους
συναφείς παράγοντες, οι οποίοι είναι στο σύνολό τους πέραν του ελέγχου μας. Σας συνιστούμε
να επικοινωνήσετε με το τοπικό γραφείο τουριστικών πληροφοριών στον προορισμό σας για
επικαιροποιημένες λεπτομέρειες.
14. Παράπονα/Καταγγελίες
Καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια να διασφαλίσουμε ότι οι διευθετήσεις καταλυμάτων σας
λειτουργούν ομαλά, αλλά, εάν αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα κατά τη διάρκεια της διαμονής
σας, παρακαλούμε να ενημερώσετε τον πάροχο του καταλύματος αμέσως και αυτός θα
προσπαθήσει να τακτοποιήσει το θέμα. Εάν η καταγγελία σας δεν επιλυθεί σε τοπικό επίπεδο,
παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση customerservices@europe.rci.com. Εάν
δεν το πράξετε, αυτό θα επηρεάσει τη δυνατότητα τη δική μας, καθώς και του παρόχου του
καταλύματος να ερευνήσουμε την καταγγελία σας και θα θιγούν, επίσης, τα δικαιώματά σας

σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση. Εάν δεν είναι δυνατή η επίλυση του προβλήματος και
επιθυμείτε να προωθήσετε τα παράπονά σας περαιτέρω, πρέπει να στείλετε επίσημη έγγραφη
ειδοποίηση της καταγγελίας σας στη διεύθυνση Extra Holidays, RCI Europe, Kettering Parkway,
Kettering, Northants, NN15 6EY εντός 28 ημερών απ΄τη λήξη της διαμονής σας, παρέχοντας τον
αριθμό αναφοράς της κράτησης και όλες τις λοιπές σχετικές πληροφορίες. Παρακαλούμε
φροντίζετε η επιστολή σας να είναι συνοπτική και επί της ουσίας. Αυτό θα μας βοηθήσει να
εντοπίσουμε γρήγορα τα προβλήματα που σας απασχολούν και να επιταχύνουμε την απάντησή
μας προς εσάς.
15. Συμπεριφορά φιλοξενούμενων
Πρέπει να συμμορφώνεστε με τους κανονισμούς, τις απαιτήσεις ασφαλείας και τους
εσωτερικούς κανονισμούς του Συνεργαζόμενου Συγκροτήματος. Εάν, κατά τη γνώμη μας ή τη
γνώμη οποιουδήποτε υπεύθυνου του ξενοδοχείου ή οποιουδήποτε άλλου υπεύθυνου, η
συμπεριφορά σας ή αυτή οποιουδήποτε ατόμου που περιλαμβάνεται στην κράτησή σας
προκαλεί ή είναι πιθανό να προκαλέσει δυσφορία, κίνδυνο ή ενόχληση προς οποιονδήποτε
τρίτο ή ζημία σε περιουσιακά στοιχεία, επιφυλασσόμεθα να διακόψουμε τις διευθετήσεις του
καταλύματός σας με εμάς αμέσως. Στην περίπτωση της εν λόγω διακοπής, θα παύσουμε να
έχουμε ευθύνη απέναντί σας ή και στα άτομα που περιλαμβάνονται στην κράτησή σας και εσείς
ή και τα άτομα που περιλαμβάνονται στην κράτησή σας θα υποχρεωθείτε να φύγετε από το
κατάλυμα αμέσως. Δε θα έχουμε περαιτέρω υποχρεώσεις απέναντί σας ή και στα άτομα που
περιλαμβάνονται στην κράτησή σας. Δεν θα επιστρέψουμε χρήματα για την απώλεια του
καταλύματος και δεν θα πληρώσουμε για τυχόν έξοδα ή δαπάνες που προκύπτουν λόγω της
διακοπής. Εσείς ή και τα άτομα που περιλαμβάνονται στην κράτησή σας θα υποχρεωθείτε να
πληρώσετε για την απώλεια ή και τη ζημία που προκλήθηκε από τις ενέργειές σας και θα
θεωρήσουμε υπεύθυνους εσάς και τα άτομα που περιλαμβάνονται στην κράτησή σας από
κοινού και εις ολόκληρον για τυχόν ζημία ή απώλειες που προκλήθηκαν από εσάς και
οποιοδήποτε άτομο, το οποίο περιλαμβάνονται στην κράτησή σας. Το πλήρες κόστος για
οποιαδήποτε τέτοια ζημία ή απώλεια πρέπει να καταβληθεί αμέσως στον πάροχο του
καταλύματος πριν από την αναχώρηση από το κατάλυμα. Εάν δεν προβείτε σε πληρωμή, θα
είστε υπεύθυνοι για την ικανοποίηση τυχόν αξιώσεων (συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών
εξόδων) που θα υποβληθούν στη συνέχεια από εμάς ως αποτέλεσμα των ενέργειών σας, μαζί
με όλες τις δαπάνες με τις οποίες θα επιβαρυνθούμε κατά την κατάθεση τυχόν αγωγών εναντίον
σας. Δεν είναι δυνατό να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για τις ενέργειες ή τη συμπεριφορά άλλων
ατόμων που δεν έχουν σχέση με τις διευθετήσεις της κράτησής σας ή με εμάς.
16. Χρήση του καταλύματος
Ο συνολικός αριθμός των ατόμων (συμπεριλαμβανομένων των βρεφών και των παιδιών) που
διαμένουν στο κατάλυμα δεν πρέπει να υπερβαίνει τη μέγιστη χωρητικότητα του διαμερίσματος
που παρατίθεται στην επιβεβαίωση της κράτησης, διότι διαφορετικά το Συνεργαζόμενο
Συγκρότημα δύναται να αρνηθεί να παράσχει πρόσβαση ή να επιβάλει πρόσθετη χρέωση.
Αποδέχεστε το γεγονός ότι το κατάλυμα δύναται να διαφέρει σε μέγεθος διαμερίσματος,
σχεδιασμό, σκεύη, έπιπλα, ανέσεις και εγκαταστάσεις.
Εσείς και τα άλλα άτομα που περιλαμβάνονται στην κράτηση των διακοπών σας είστε
υπεύθυνοι για την καταβολή όλων ανεξαιρέτως των σχετικών φόρων, προσωπικών εξόδων,
τελών υπηρεσιών κοινής ωφελείας, όπως το ηλεκτρικό, το νερό και το τηλέφωνο, των
προκαταβολών και άλλων τελών ή επιβαρύνσεων που επιβάλλονται από ένα Συνεργαζόμενο
Συγκρότημα στους διαμένοντες στο κατάλυμα για τη χρήση των ανέσεων και των
εγκαταστάσεών του. Σε ορισμένες πολιτείες των ΗΠΑ δύναται να είναι πληρωτέος από εσάς
τοπικός φόρος επί των πωλήσεων κατά την άφιξή σας ή κατά την αναχώρησή σας από το
κατάλυμα.
Εάν πρόκειται να αφιχθείτε διαφορετική ημέρα από την ημέρα της προγραμματισμένης άφιξής
σας (τσεκ ιν) ή και της ώρας που ορίζεται στην επιβεβαίωσή σας, θα πρέπει να επικοινωνήσετε
με το Συνεργαζόμενο Συγκρότημα απευθείας για να γίνουν εναλλακτικές διευθετήσεις για την
άφιξή σας (τσεκ ιν). Το Συνεργαζόμενο Συγκρότημα δύναται να επιβάλλει μια χρέωση ή άλλες
προϋποθέσεις για τυχόν καταλύματα που δεν καλύπτουν τις ημέρες και ώρες που ορίζονται
στην επιβεβαίωση.

17. Απαιτήσεις διαβατηρίου, βίζας και μετανάστευσης, καθώς και διατυπώσεις σχετικές
με την υγεία
Αποτελεί δική σας ευθύνη να ελέγξετε και ικανοποιήσετε τις απαιτήσεις διαβατηρίου, βίζας,
τελωνείων, συναλλάγματος, υγείας και μετανάστευσης που ισχύουν για την κράτηση του
καταλύματός σας. Πρέπει να ελέγξετε τις απαιτήσεις για τις δικές σας ειδικές περιστάσεις με τις
αντίστοιχες Πρεσβείες ή και Προξενεία και τον γιατρό σας, κατά περίπτωση. Οι απαιτήσεις
αλλάζουν και πρέπει να ελέγξετε τις επικαιροποιημένες προϋποθέσεις εγκαίρως πριν από την
αποχώρησή σας.
Οι περισσότερες χώρες απαιτούν τώρα ισχύοντα διαβατήρια για τουλάχιστον 6 μήνες από την
ημερομηνία επιστροφής σας. Εάν το διαβατήριό σας πρόκειται να λήξει, ελέγξτε σχετικά με την
Πρεσβεία της χώρας που επισκέπτεστε. Για περισσότερες πληροφορίες, οι κάτοικοι του
Ηνωμένου Βασιλείου θα πρέπει να αποταθούν στην Υπηρεσία Διαβατηρίων στο 0870 5210410
ή να επισκεφθούν τη διαδικτυακή τοποθεσία www.passport.gov.uk
Για ταξίδια στις ΗΠΑ, ισχύουν ειδικές προϋποθέσεις και όλοι οι επιβάτες πρέπει να έχουν
ατομικά ηλεκτρονικά αναγνώσιμα διαβατήρια. Παρακαλούμε ελέγξτε σχετικά στη
διαδικτυακή τοποθεσία www.usembassy.org.uk Για διακοπές στην Ευρώπη, πρέπει να
λάβετε ένα συμπληρωμένο και εκδοθέν έντυπο EHIC (Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας,
EΚΑΑ) πριν από την αποχώρησή σας.
Μπορείτε να βρείτε τα επικαιροποιημένα ταξιδιωτικά ανακοινωθέντα στη διαδικτυακή τοποθεσία
του Υπουργείου Εξωτερικών και Κοινοπολιτείας του Ηνωμένου Βασιλείου στη διεύθυνση
www.fco.gov.uk
Οι κάτοχοι μη βρετανικών διαβατηρίων, συμπεριλαμβανομένων και άλλων υπηκόων της ΕΕ,
θα πρέπει να λάβουν επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις διαβατηρίου και
βίζας από την Πρεσβεία, Ύπατη Αρμοστεία ή Προξενείο του προορισμού ή της χώρα ή των
χωρών μέσω των οποίων ταξιδεύετε.
Δεν αποδεχόμαστε καμία ευθύνη εάν δεν μπορείτε να ταξιδέψετε ή εάν επιβαρυνθήκατε με
οποιαδήποτε άλλη απώλεια επειδή δεν συμμορφωθήκατε με οποιεσδήποτε απαιτήσεις
διαβατηρίου, βίζας, τελωνείων, συναλλάγματος ή μετανάστευσης ή διατυπώσεις σχετικά με την
υγεία. Συμφωνείτε να μας αποζημιώσετε αναφορικά με τυχόν πρόστιμα ή άλλες απώλειες με τις
οποίες θα επιβαρυνθούμε λόγω της μη συμμόρφωσής σας με οποιεσδήποτε απαιτήσεις
διαβατηρίου, βίζας, τελωνείων, συναλλάγματος ή μετανάστευσης ή διατυπώσεις σχετικά με την
υγεία..
18. Δικαιοδοσία και εφαρμοστέο δίκαιο
Οι παρούσες προϋποθέσεις κράτησης και οποιαδήποτε συμφωνία για την οποία ισχύουν
διέπονται από κάθε άποψη από το αγγλικό δίκαιο. Συμφωνούμε και οι δύο ότι οποιαδήποτε
διαφορά, αξίωση ή άλλο ζήτημα που προκύπτει μεταξύ μας ή σε σχέση με τη σύμβαση ή την
κράτηση θα διευθετηθεί από τα δικαστήρια της Αγγλία και Ουαλίας μόνο. Δύναστε, ωστόσο, να
επιλέξετε το δίκαιο και τη δικαιοδοσία της Σκωτίας ή της Βόρειας Ιρλανδίας, εάν ζείτε σε αυτά τα
μέρη και, εάν επιθυμείτε να το πράξετε.
19. Συνεργαζόμενα συγκροτήματα
Οι πληροφορίες σχετικά με τα Συνεργαζόμενα Συγκροτήματα, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά
των διαθέσιμων πληροφοριών σχετικά με εγκαταστάσεις, ανέσεις και υπηρεσίες, που
δημοσιεύονται από την RCI βασίζονται σε πληροφορίες που έχουν παρασχεθεί από τα σχετικά
Συνεργαζόμενα Συγκροτήματα. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι οι παρεχόμενες εγκαταστάσεις,
ανέσεις και υπηρεσίες στο Συνεργαζόμενο Συγκρότημα ενδεχομένως να μην είναι διαθέσιμες ή
δύνανται να είναι περιορισμένης πρόσβασης ορισμένες χρονικές περιόδους του έτους.
Συνεπώς, αν και η RCI καταβάλλει εύλογες προσπάθειες να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες για
τα συγκροτήματα που παρέχονται από αυτή είναι ορθές και πλήρεις κατά την ημερομηνία που
παρέχονται οι εν λόγω πληροφορίες για το συγκρότημα παρέχονται από την RCI σε εσάς, με
την επιφύλαξη αυτών των προϋποθέσεων κράτησης, η RCI δεν μπορεί να αποδεχθεί την
ευθύνη για τυχόν ανακριβείς, ελλιπείς ή παραπλανητικές πληροφορίες που παρέχονται σε εσάς

σχετικά με οποιοδήποτε Συνεργαζόμενο Συγκρότημα. Η RCI δεν παρέχει καμία εγγύηση ή
δήλωση (πλην όσων γίνονται εγγράφως από την RCI) σχετικά με οποιοδήποτε Συνεργαζόμενο
Συγκρότημα. Είστε ελεύθεροι, εάν το επιθυμείτε, να προβείτε σε δική σας έρευνα επί αυτών των
θεμάτων.
Η RCI δεν έχει στην κυριότητά της ούτε διαχειρίζεται οποιαδήποτε Συνεργαζόμενα
Συγκροτήματα. Είναι ξεχωριστές και διακριτές οντότητες και η RCI δεν έχει συστήσει
κοινοπραξία ή συνεταιρισμό, ούτε έχει σχέση αντιπροσωπείας με οποιεσδήποτε από αυτές. Τα
προϊόντα ή οι υπηρεσίες που παρέχονται ή πωλούνται από τα Συνεργαζόμενα Συγκροτήματα,
συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των εκδρομών, δραστηριοτήτων, μεταφοράς και
καταλυμάτων, είναι επίσης ξεχωριστά και διακριτά.

