
Villkor för Användning 

AVTAL MELLAN ER OCH RCI EUROPE 
RCI Europe (“RCI”, “vi”, “oss” eller “vår”) erbjuder er denna Websida. I och med att ni 
använder denna Websida och/eller accepterar de villkor, förbehåll eller tillkännagivanden 
som publiceras på denna Websida (”Villkor” eller “Villkoren”) anses ni ha accepterat alla 
sådana Villkor. OM NI INTE ACCEPTERAR DESSA VILLKOR ÄR NI INTE BERÄTTIGAD ATT 
ANVÄNDA DENNA WEBSIDA. GENOM ATT KLICKA PÅ KNAPPEN “JAG ACCEPTERAR”, ÄR 
REGISTRERINGSPROCESSEN KOMPLETT OCH GENOM ATT DÄREFTER KLICKA PÅ KNAPPEN 
“FORTSÄTT”, ELLER, OM NI TIDIGARE REGISTRERAT ER, GENOM ATT LOGGA IN PÅ DENNA 
WEBSIDA, ANGER NI ATT NI ÄR AKTUELL MEDLEM HOS RCI, OCH ATT NI ACCEPTERAR ATT 
NI ÄR BUNDEN AV ALLA VILLKOR. 

Dessa Villkor gäller både er användning av denna Websida, och all Internet trafik som 
besöker densamma. RCI förbehåller sig rätten, efter eget gottfinnande, att modifiera, ändra 
eller på annat sätt när som helst uppdatera dessa Villkor. Sådana modifieringar, ändringar 
eller uppdateringar skall gälla omedelbart från det att de tillkännages. Genom att använda 
denna Websida efter det att RCI har tillkännagivit sådana modifieringar, ändringar eller 
uppdateringar, accepterar ni därmed att vara bunden av sådana ändrade Villkor. 

Denna Websida tillåter att ni länkar till många andra Websidor som kan, men inte behöver 
var knutna till denna Websida och/eller till RCI och som har villkor, förbehåll eller 
tillkännagivanden för användning som skiljer sig från, eller innehåller villkor, bestämmelser 
och tillkännagivanden utöver, Villkoren som specificerats på denna Websida. Er tillgång till 
sådana websidor via länkar, tillgängliga på denna Websida, regleras av de villkor, förbehåll 
eller tillkännagivanden och regler som gäller för användning av dessa andra websidor, och 
inte för användning av denna Websida. 

RCI garanterar inte överföring eller bearbetning av någon information eller on-line aktivitet 
som inkommit till denna Websida. Överföring av information innebär inte att on-line 
aktiviteten har godkänts eller avvisats, utan endast att överföringen har initierats. Alla on-
line aktiviteter bekräftas skriftligen. Vidare kan tillgängligheten till och från denna Websida 
variera, och denna Websida kan vara otillgänglig eller periodvis vara ”nere”. RCI förbehåller 
sig rätten att stänga av eller upphöra med denna Websida, helt eller delvis, av 
affärsmässiga eller tekniska skäl. Emellertid kommer RCI’s medlemsservice att var åtkomlig 
för användning via telefon eller post. 

RIKTLINJER FÖR PERSONUPPGIFTER 
Klicka här för våra riktlinjer för personuppgifter. 

VARUMÄRKEN, COPYRIGHTS OCH RSTRIKTIONER 
Denna Websida ägs, kontrolleras, sköts och drivs av RCI Europe, Kettering Parkway, 
Kettering, Northants NN15 6EY, United Kingdom. Tel: + 44 (0) 1536 310111. Copyright © 
2001 – 2006 RCI Europe. All rights reserved. 

Allt innehåll på denna Websida, inklusive, men inte begränsat till text, bilder, illustrationer, 
ljudklipp och videoklipp, skyddas av copyright, varumärken, och/eller andra immateriella 
rättigheter (vilka skyddas av amerikansk(USA) och internationell copyright lagstiftning och 
överenskommelser, integritetspolicy eller lagar för publicering av information, eller av regler 
och förordningar för kommunikation), och ägs och kontrolleras av RCI, eller dess anknutna 
eller tillhörande enheter, kompanjoner eller partners; eller av någon tredje parts 
innehållsleverantör, handlare, sponsor och licensgivare (samlingsnamn ”Leverantörer”) vilka 
har licensierat sitt innehåll eller rätten att marknadsföra sina produkter och/eller tjänster till 
RCI. 
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Innehåll på denna Websida eller någon websida som ägs, kontrolleras, sköts, drivs, eller 
licensieras av RCI’s kompanjoner eller partners, eller Leverantörer får endast användas för 
ert personliga icke-kommersiella ändamål. Ni har rätt att skriva ut en kopia på innehållet, 
men ni har inte rätt att kopiera, reproducera, återpublicera, ladda upp, posta, sända, 
distribuera och/eller exploatera innehåll eller information på något sätt (inklusive e-post 
eller i annan elektronisk form), eller någon programvara som används för utnyttjande av 
sådant innehåll eller information, för kommersiell användning utan att i förväg ha erhållit 
skriftligt tillstånd från RCI eller någon av deras anknutna eller tillhörande enheter, 
kompanjoner eller partners, eller Leverantörer. Ni kan begära tillstånd genom att faxa en 
förfrågan till RCI Europe, Juridiska Avdelningen, på faxnummer +44 (0)20 8762 6632. Utan 
att i förväg ha erhållit skriftligt tillstånd av RCI eller någon av deras anknutna eller 
tillhörande enheter, kompanjoner eller partners, eller Leverantörer, är det förbjudet att 
förändra innehållet, att använda innehållet på någon annan websida eller i någon 
nätverksansluten datormiljö, eller att använda innehållet för något annat ändamål än 
personligt, icke-kommersiellt bruk, och bryter mot de copyright-, varumärkesrättigheter, 
eller andra äganderättigheter som innehas av ägarna till RCI eller dess anknutna eller 
tillhörande enheter, kompanjoner eller partners, eller Leverantörer. Som ett villkor för att få 
använda denna Websida, försäkrar ni RCI att ni inte kommer att utnyttja denna Websida för 
något ändamål som är lagstridigt eller som dessa Villkor förbjuder, innefattande utan 
begränsning publicering eller spridning av hotfullt eller kränkande, ärekränkande, obscent, 
anstötligt, upphetsande, pornografiskt eller vanhelgande material. 

Givet Internets unika egenskaper samt behovet att skydda RCI’s system och unika egna 
teknologi, förbehåller sig RCI den oinskränkta rätten att när som helst begränsa eller 
förbjuda tillgång till denna Websida, för vilken användare som helst och av vilken anledning 
som helst och speciellt för att begränsa eller förbjuda åtkomst för användare som uppvisar 
mönster av missbruk, eller ovanligt eller olämpligt utnyttjande av denna Websida, eller som 
bryter mot dessa Villkor. Om ni bryter mot något av dessa Villkor, upphör era rättigheter att 
utnyttja denna Websida omedelbart, utan att ni i förväg behöver underrättas om detta. 

Ni har inte rätt att på er egen websida använda några varumärken, eller annat 
copyrightmaterial som förekommer på denna Websida, inkluderande, men inte begränsat till 
några logotyper eller tecken, utan skriftligt medgivande av ägaren till varumärket eller 
copyright-rättigheten. Ni har inte rätt att på er egen, eller på någon annan websida, infoga 
eller på något annat sätt tillfoga något av det innehåll eller material som förekommer på 
denna Websida utan skriftligt medgivande i förväg från RCI. 
RCI Europe är dotterbolag till Resort Condominiums International, LLC, vilket är ägare till 
ett antal registrerade varumärken, inklusive, men inte begränsat till RCI&Design, RCI’s 
logotyp, och domännamnen www.rci.com och www.rci.co.uk. Andra produkter och 
företagsnamn som nämns häri kan vara varumärken som tillhör respektive ägare, oavsett 
om de är registrerade eller inte. 

FRISKRIVNING BETRÄFFANDE GARANTIER OCH ANSVARSSKYLDIGHET 
ALLT INNEHÅLL PÅ DENNA WEBSIDA TILLHANDAHÅLLES I BEFINTLIGT SKICK OCH UTAN 
NÅGRA SOM HELST UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER. 
FÖRUTOM VAD GÄLLER DE GARANTIER SOM ENLIGT BRITTISKA ELLER EU-LAGAR, 
TILLÄMPLIGA PÅ PÅ DESSA VILLKOR, SOM KAN ANSES GÄLLA ENLIGT LAG OCH DÄR 
UNDANTAG ELLER ÄNDRINGAR EJ KAN GÖRAS, LÄMNAR RCI, DERAS ANKNUTNA ELLER 
TILLHÖRANDE ENHETER, KOMPANJONER ELLER PARTNERS, OCH LEVERANTÖRER INGA 
SOM HELST GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER INDIREKTA, INKLUSIVE, MEN INTE 
BEGRÄNSAT TILL INDIREKTA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, TILLFREDSTÄLLANDE 
KVALITET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, ÄGANDERÄTT OCH INTRÅNG. VARKEN 
RCI, DERAS ANKNUTNA ELLER TILLHÖRANDE ENHETER, KOMPANJONER ELLER PARTNERS, 



ELLER LEVERANTÖRER, ELLER NÅGON PERSON DELAKTIG I SKAPANDE, PRODUKTION OCH 
DISTRIBUTION AV DENNA WEBSIDA, GARANTERAR ATT FUNKTIONERNA SOM FINNS PÅ 
DENNA WEBSIDA KOMMER ATT FUNGERA OAVBRUTET ELLER FELFRITT, ATT DEFEKTER 
ELLER BRISTER KOMMER ATT KORRIGERAS, ELLER ATT SERVERN SOM TILLHANDAHÅLLER 
INNEHÅLLET ÄR FRI FRÅN VIRUS ELLER ANDRA SKADLIGA KOMPONENTER. INNEHÅLLET 
SOM NI HAR ÅTKOMST TILL PÅ DENNA WEBSIDA ÄR ENDAST AVSETT FÖR ER 
BEKVÄMLIGHET OCH FÖR ATT TILLHANDAHÅLLA INFORMATION OCH 
TRANSAKTIONSFÖRMÅGA.  

RCI GARANTERAR INTE ELLER TAR INTE NÅGOT ANSVAR FÖR DE RESULTAT SOM KAN 
ERHÅLLAS FRÅN ANVÄNDNING AV DENNA WEBSIDA, EJ HELLER FÖR TILLFÖRLITLIGHET 
ELLER GÅNGBARHET FÖR NÅGOT INNEHÅLL, INFORMATION, TJÄNST OCH/ELLER 
HANDELSVARA FÖRVÄRVAD EFTER ANVÄNDANDE AV DENNA WEBSIDA. VI ANSTRÄNGER 
OSS FÖR ATT SÄKERSTÄLLA ATT INNEHÅLLET SOM NI TAR DEL AV PÅ DENNA WEBSIDA 
ALLTID ÄR KORREKT. EMELLERTID KAN INNEHÅLLET VARA BEHÄFTAT MED VISSA BRISTER, 
TYPOGRAFISKA FEL ELLER UTELÄMNANDEN. VI KOMMER ATT GÖRA VÅRT BÄSTA FÖR ATT 
KORRIGERA FEL OCH UTELÄMNANDEN SÅ SNART DET ÄR PRAKTISKT MÖJLIGT EFTER DET 
ATT VI HAR BLIVIT UNDERRÄTTADE OM DESSA. ÄNDRINGAR GÖRS REGELBUNDET I DET 
INNEHÅLL NI TAR DEL AV PÅ DENNA WEBSIDA INKLUSIVE TILLÄGG, AVLÄGSNANDE OCH 
KORRIGERINGAR SOM DÄRTILL GÖRS OCH FÖRBÄTTRINGAR OCH/ELLER ÄNDRINGAR KAN 
GÖRAS I FUNKTIONALITET, DESIGN ELLER LAYOUT AV DENNA WEBSIDA. 

NI SAMTYCKER UTTRYCKLIGEN TILL ATT ANVÄNDNING AV DENNA WEBSIDA SKER HELT PÅ 
EGEN RISK. NI (OCH EJ RCI) STÅR FÖR HELA KOSTNADEN FÖR ALL NÖDVÄNDIG SERVICE, 
REPARATION ELLER AVHJÄLPANDE AV FEL I ERT SYSTEM. NI SAMTYCKER UTTRYCKLIGEN 
TILL ATT VARKEN RCI, DERAS ANKNUTNA ELLER TILLHÖRANDE ENHETER, KOMPANJONER 
ELLER PARTNERS, ELLER LEVERANTÖRER, ELLER NÅGON AV DERAS RESPEKTIVE 
ANSTÄLLDA ELLER AGENTER, ELLER NÅGON PERSON ELLER ENHET DELAKTIG I 
SKAPANDET, PRODUKTIONEN OCH DISTRIBUTIONEN AV DENNA WEBSIDA, ÄR ANSVARIG 
ELLER SKYLDIG ATT ERSÄTTA NÅGON PERSON ELLER NÅGON SOM HELST ENHET FÖR 
NÅGON FÖRLUST, SKADA (VARE SIG INDIREKT, STRAFFRÄTTSLIG, OFÖRUTSEDD, 
SPECIELL, ELLER PÅFÖLJANDE), OLÄGENHET ELLER NÅGON ANNAN ORSAK AV NÅGOT SOM 
HELST SLAG BASERAT PÅ AVTAL, KRÄNKNING, STRIKT ANSVAR ELLER ANNAT SOM 
ORSAKAS AV ELLER SOM KOMMER AV ANVÄNDANDE ELLER FÖRSÖK TILL ANVÄNDANDE AV 
DENNA WEBSIDA ELLER ANNAN LÄNKAD SIDA, FÖRUTOM VID OLÄGENHET, FÖRLUST 
ELLER SKADA VID DÖDSFALL ELLER PERSONSKADA DÅ INGEN BEGRÄNSNING 
FÖRELIGGER. 

EXEMPELVIS OCH UTAN ATT BEGRÄNSA ALLMÄNGILTIGHETEN I DET FÖREGÅENDE, SKALL 
RCI, DERAS ANKNUTNA ELLER TILLHÖRANDE ENHETER, KOMPANJONER ELLER PARTNERS, 
OCH LEVERANTÖRER, EJ VARA FÖRPLIKTIGADE TILL ATT UTGE ERSÄTTNING FÖR FÖRLUST 
ELLER SKADA UPPKOMNA UR ELLER SOM RESULTAT AV BRISTANDE FUNKTION HOS DENNA 
WEBSIDA, FEL, UTELÄMNANDE, AVBROTT, AVLÄGSNANDE, DEFEKT, DRIFTSFÖRDRÖJNING, 
DATAVIRUS, STÖLD, FÖRSTÖRELSE, OTILLÅTEN TILLGÅNG TILL ELLER FÖRÄNDRING AV 
PERSONLIGA REGISTER, ELLER ANNAT MATERIAL SOM FÖREKOMMER PÅ DENNA WEBSIDA. 
NI BEKRÄFTAR UTTRYCKLIGEN OCH SAMTYCKER TILL ATT RCI EJ ANSVARAR FÖR 
ÄREKRÄNKANDE, ANSTÖTLIGT ELLER OLAGLIGT BETEENDE AV ANDRA ABONNENTER ELLER 
TREDJE PARTER.  
RCI, DERAS ANKNUTNA ELLER TILLHÖRANDE ENHETER, KOMPANJONER ELLER PARTNERS, 
OCH LEVERANTÖRER ÄR SKYLDIGA ATT ERSÄTTA DIREKTA FÖRLUSTER ORSAKADE AV 
ELLER RESULTERANDE FRÅN ANVÄNDNING AV DENNA WEBSIDA, VARE SIG BASERAT PÅ 
AVTAL, KRÄNKNING, STRIKT ANSVAR ELLER ANNORLEDES, MAXIMALT UPPGÅENDE TILL 
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DET TOTALA VÄRDET AV TRANSAKTIONEN I SAMBAND MED DEN HÄNDELSE ELLER SERIEN 
AV HÄNDELSER SOM LIGGER TILL GRUND FÖR KRAVET. 

DETTA AVSNITT RÖRANDE ANSVARSSKYLDIGHET GÄLLER ENDAST OCH I SÅ STOR 
UTSTRÄCKNING SOM GÄLLANDE LAGSTIFTNING TILLÅTER. 

DETTA PÅVERKAR INTE ERA LAGSTADGADE RÄTTIGHETER SOM KONSUMENT. 

ERSÄTTNING 
Ni accepterar att ersätta, och ej hålla RCI, dess kompanjoner eller partners, och 
Leverantörer, och dess tjänstemän, chefer, anställda, anknutna eller tillhörande parter, 
agenter, licensgivare och underleverantörer, ansvariga för alla förluster, utgifter, skador och 
kostnader, inklusive rimliga rättsliga kostnader, orsakade av att ni på något sätt bryter mot 
något av dessa Villkor. 

TREDJE PARTS RÄTTIGHETER 
Dessa Villkor är avsedda att gagna RCI, dess kompanjoner eller partners, och Leverantörer, 
och deras tjänstemän, chefer, anställda, anknutna eller tillhörande enheter, agenter, 
licensgivare och underleverantörer. Var och en av dessa individer eller enheter har rätt att 
självständigt och gentemot er direkt hävda och genomdriva att ni åtföljer dessa Villkor. 

LÄNKAR 

Denna Websida kan innehålla länkar till andra websidor (”Länkade Platser”). De Länkade 
Platserna är endast avsedda för er nytta och information och som sådana, sker access till 
dessa på er egen risk. Innehållet på alla Länkade Platser ligger utanför RCI’s kontroll, och 
RCI är inte ansvariga för eller kan inte ställas till svars för och står inte bakom, sådant 
innehåll, oavsett om RCI har anknytning till ägarna av sådana Länkade Platser eller inte. Ni 
får inte upprätta en hyperlänk till denna Websida eller tillhandahålla någon länk som 
konstaterar eller antyder att RCI, eller någon av deras anknutna eller tillhörande enheter, 
kompanjoner eller partners, eller Leverantörer, står bakom eller understödjer er egen eller 
någon annan websida. 

SERVICE OCH HJÄLP 

Klicka här för hjälp med frågor eller problem med denna Websida. 

ANVÄNDNING AV RCI EXCHANGE PROGRAMME 
RCI Exchange Programme funktionen som är tillgänglig på denna Websida finns där endast 
för att hjälpa er att förnya ert medlemskap, göra depositioner, få vetskap om tillgängliga 
byten, begära byten, reservera och bekräfta byten, genomföra on-line transaktioner och 
köp och för inga andra ändamål. Ni garanterar att ni åtminstone har fyllt 18 år, har gällande 
RCI Medlemskap, och har laglig rätt att ingå detta Avtal och att utnyttja denna Websida i 
enlighet med vad alla dessa Villkor häri anger. Ni samtycker till att vara ekonomiskt 
ansvarig för all er användning av denna Websida (såväl som andra personers användning av 
ert konto, inkluderande utan begränsning minderåriga (personer under 18 år) tillhörande ert 
hushåll). Ni samtycker till att övervaka all användning av denna Websida via ert konto eller i 
ert namn. Ni garanterar också att all information (inklusive uppgifter som ni lämnar till RCI i 
syfte att göra depositioner, begära byten, göra reservationer och genomföra on-line 
transaktioner) som lämnas av er eller medlemmar av ert hushåll, eller av tredje part som 
godkänts och övervakas av er, vid användande av denna Websida, är sann och korrekt. 

Ni garanterar vidare att alla kreditkort eller betalkort som ni använder för att genomföra 
transaktioner är era egna och att tillräckliga medel finns tillgängliga på varje sådant kredit- 
och betalkonto för att täcka kostnader för program, produkter eller tjänster som ni köper. 
Om några av de uppgifter som ni lämnat har ändrats, är det ert ansvar att underrätta RCI 
om detta snarast möjligt. Spekulativa, falska eller bedrägliga aktiviteter eller on-line 



transaktioner eller några aktiviteter eller on-line transaktioner i syfte att förekomma 
efterfrågan, är utan begränsning förbjudet. 

RCI’s Villkor för Medlemskap, vilka är separata villkor och bestämmelser från dessa Villkor, 
skall gälla för alla on-line aktiviteter och transaktioner med hjälp av och i samband med RCI 
Exchange Programme funktionen som är tillgänglig på denna Websida. Ni accepterar att 
följa alla sådana villkor och bestämmelser för RCI medlemskap och/eller några villkor och 
bestämmelser uppställda av någon av RCI's kompanjoner, partners, underleverantörer eller 
Leverantörer och andra tredje parter med vilka ni väljer att ha att göra med, inklusive men 
inte begränsat till betalning av alla belopp när de förfaller till betalning och att följa alla 
regler och restriktioner vad gäller tillgänglighet, nyttjande och användning av bytesboende. 
RCI är inte ansvariga för att tillhandahålla er sådana program som inte har med 
bytesverksamheten att göra, produkter och tjänster som erbjudits av deras kompanjoner, 
partners, underleverantörer eller Leverantörer och annan tredje part, oavsett om vi agerar 
som agenter för sådana enheter eller ej, eller för någon del av förhållandet mellan er eller 
någon av dessa enheter. Ni är ansvarig för alla ersättningar, avgifter, direkta eller indirekta 
skatter och andra kostnader som uppstår från användningen av denna Websida eller 
uppstår vid genomförandet av on-line transaktioner med hjälp av och i samband med RCI 
Exchange Programme funktionen som finns på denna Websida. 

Denna Websida förhindrar inte att ni gör felaktiga depositioner, begär omöjliga byten, och 
gör omöjliga och/eller felaktiga bytesreservationer, såsom två samtidiga byten till olika 
resorter vid samma tid. Om ni gör felaktiga depositioner, eller begär omöjliga byten, eller 
gör omöjliga och/eller felaktiga bytesreservationer, accepterar ni att detta är era egna fel 
och/eller förbiseenden, att detta helt och hållet är på ert eget ansvar, och att RCI inte 
kommer att vara skyldiga till återbetalning, vare sig helt eller delvis, eller vara förpliktigad 
att rätta till den situation som uppstått genom att ni gjort sådana fel och on-line 
transaktioner av misstag. 

Enligt USA’s lagstiftning finns ett antal länder listade med Inskränkt (Restricted) eller 
Förbjuden (Prohibited) rätt avseende tillhandahållande av reserelaterade tjänster. Länder 
med Inskränkt rätt inkluderar, men är inte nödvändigtvis begränsat till Cuba, Iran, Libyen 
och Sudan. RCI, deras anknutna eller tillhörande enheter, kompanjoner, eller partners, och 
Leverantörer och/eller deras respektive agenter, licensgivare och underleverantörer har inte 
möjlighet att vare sig acceptera depositioner, överväga eller tillåta önskemål om byte eller 
genomföra och fullfölja bytesreservationer eller bekräfta ärenden på eller med hänvisning 
till RCI Exchange Programme funktionen som finns tillgänglig på denna Websida från någon 
RCI Medlem som är medborgare i, eller som har annat medborgarskap och permanent 
uppehållstillstånd i någon av de länder betecknade med Inskränkt eller Förbjuden rätt och 
som önskar att göra en deposition vid, eller byta till någon Ansluten Resort i USA; och inte 
heller möjlighet att överväga eller tillåta någon RCI Medlem som är medborgare i USA eller 
som har annat medborgarskap och permanent uppehållstillstånd i USA att göra en 
deposition vid någon Ansluten Resort i något av de länder som är betecknade med 
Inskränkt eller Förbjuden rätt, eller byta till ett boende deponerat i RCI Exchange 
Programme av någon RCI Medlem som är medborgare i eller som har permanent 
uppehållstillstånd i något av de länder som är betecknade med Inskränkt eller Förbjuden 
rätt. 

VALUTAKONVERTERARE 
Kostnaden för utländska produkter och tjänster kan vara föremål för valutaförändringar. 
Valutakurser baseras på olika tillgängliga källor och skall endast användas som vägledning. 
Kurserna är inte exakta och den faktiska kursen kan variera. Valuta noteringar uppdateras 
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inte varje dag. Kontrollera datumet på tjänsten ”Currency Converter” för datum då kursen 
senast uppdaterades. Den information som tillhandahålles via denna tjänst kan betraktas 
som riktig, men RCI, dess anknutna och tillhörande enheter, kompanjoner eller partners, 
och Leverantörer och/eller deras respektive agenter, licensgivare och underleverantörer, 
garanterar inte riktigheten. När denna information används för finansiella ändamål, råder 
RCI er att konsultera en kvalificerad professionell person för att verifiera riktigheten i 
valutakurserna. RCI, dess anknutna och tillhörande enheter, kompanjoner eller partners, 
och Leverantörer och/eller deras respektive agenter, licensgivare och underleverantörer 
godkänner inte att denna information används för något annat än personligt bruk och 
förbjuder i största möjliga utsträckning vidareförsäljning, vidare distribution och användning 
av denna information för kommersiella ändamål. 

TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING OCH TVISTER 

Detta Avtal ( och tvister, anspråk eller förhandlingar av något slag som härrör från eller på 
något sätt är förknippade med användningen av denna Websida och/eller RCI Exchange 
Programme funktionen som finns på denna Websida) skall regleras och tolkas av Engelsk 
lag. Ni samtycker härmed till engelsk domstols exklusiva rätt till rättskipning vad gäller alla 
tvister som orsakas av eller som kan härledas till användningen av denna Websida. Den 
som väljer att skaffa sig tillgång till denna Websida från länder utanför Storbritannien 
ansvarar för att rätta sig efter lokal lagstiftning, om, och i den utsträckning lokal lagstiftning 
är tillämplig. Ni har inte rätt att använda eller exportera material eller innehåll som finns på 
denna Websida i strid med Storbritanniens och EU’s exportlagar och förordningar. Om 
någon av bestämmelserna i dessa Villkor är lagstridiga, ogiltiga eller av någon anledning ej 
kan vinna laga kraft, skall denna bestämmelse skiljas från dessa Villkor. 
Ni samtycker till att inget Joint Venture, partnerskap, anställning, eller agentförhållande 
existerar mellan er och RCI som ett resultat av detta Avtal, eller av er användning av denna 
Websida. 

AVTALET I SIN HELHET 

Bestämmelserna i dessa Villkor, och varje åliggande och annat dokument som åberopas 
häri, representerar det fullständiga Avtalet mellan RCI, dess anknutna eller tillhörande 
enheter, kompanjoner eller partners, och Leverantörer å ena sidan och å andra sidan er, 
och ersätter alla andra tidigare förslag, avtal eller överenskommelser (muntliga eller 
skriftliga) som inte inkluderas häri. Skulle någon motsägelse föreligga mellan dessa Villkor 
och några kommande publicerade villkor, bestämmelser och tillkännagivanden gällande 
användning eller förståelse, skall de senast publicerade Villkoren eller villkor, bestämmelser 
och beaktanden anses råda. 

En tryckt version av dessa Villkor och av något tillkännagivande angivet i elektronisk form, 
skall tillåtas användas vid rättslig förhandling eller förvaltningsförhandling baserad på eller 
relaterad till detta Avtal, i samma utsträckning som och som föremål för samma 
bestämmelser som gäller andra affärsdokument och dokumentation som ursprungligen 
skapats och underhållits i tryckt form. 

RÄTTIGHETER SOM INTE UTTRYCKLIGEN MEDGES HÄRI ÄR RESERVERADE FÖR RCI 
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