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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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.

