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Hvis der mangler nogen sider, må aftalen ikke underskrives, før der er fremskaffet en komplet kopi.
________________________________________________________________________________________
Meddelelse
IInterval kræver, at forbrugeren får udleveret de “grundlæggende oplysninger” vedrørende denne aftale i god tid, før forbrugeren
tiltræder denne byttemedlemskabsaftale

PERSONLIGE OPLYSNINGER, OPLYSNINGER OM FERIESTED OG UNDERSKRIFT
Print venligst hele dokumentet for at sikre, at det bliver gennemlæst. Udfyld, underskriv og returner ét eksemplar
af blanketten med “Personlige oplysninger, Oplysninger om feriested og Underskrift”, som sendes til:
Interval International Finland Oy, Kappelitie 6, FI – 02200 Espoo, Finland

BYTTEMEDLEMSKABSAFTALE
Aftaledato: _______________________________
Individuelt medlemsnummer: ___________________________________

Min præference er at modtage kommunikation på dette sprog, når det er muligt
❑ Dansk
❑ Engelsk
Jeg/vi anerkender og accepterer, at ikke al medlemsinformation er tilgængelig på mit foretrukne sprog.

Udfyldes af Interval International

1. PERSONLIGE OPLYSNINGER
Navn(e) (som de er anført på ferieanlæggets købsaftale):
_____________________________________________________________

_________________________________________________________
Fornavn

_____________________________________________________________

_________________________________________________________

Efternavn

Fornavn

PI

Efternavn

Bopæl: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Område: _____________________________________________________

Postnummer: ________________________________

Land: ________________________________________________________

Telefon: _____________________________________________________

Fax: _______________________________________

E-mail: ______________________________________________________

Jeg er medlem af Interval International på grund af:

❑ et tidligere køb i dette ferieanlæg

❑ et tidligere køb i et andet ferieanlæg

KO

Angiv det nuværende Interval International-medlemsnummer: ___________________________________________
2. OPLYSNINGER OM INTERVAL GOLD

❑ Jeg ansøger om et Interval Gold-medlemskab.

❑ Jeg har modtaget min Interval Gold-medlemspakke.

❑ Jeg har ikke modtaget min Interval Gold-medlemspakke.

3. OPLYSNINGER OM INTERVAL PLATINUM

❑ Jeg ansøger om et Interval Platinum-medlemskab.

❑ Jeg har modtaget min Interval Platinum-medlemspakke.

❑ Jeg har ikke modtaget min Interval Platinum-medlemspakke.

4. OPLYSNINGER OM FERIEANLÆGGET
Ferieanlæggets kode: ____________________________________

Ejernummer hos ferieanlægget: ____________________________________

Mit ferieanlægsejerskab er hos: __________________________________________________________________________________________________________________________________________ Købsdato: ____________________________
På adressen: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Enhedsoplysninger: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Marker den relevante valgmulighed, hvis der købes et program med brug hvert andet år:

❑ Ulige år

❑ Lige år

Samlet antal uger, der blev købt på det tidspunkt: ____________________________
Angiv det købte antal point, hvis du deltager i et pointbaseret program: ____________________________

❑ Marker her, hvis du er medlem af en klub med flere beliggenheder.
Ugenummer:

________________________

2. uge

3. uge

4. uge

________________________

_______________________

________________________

(Marker med et “F”, hvis der er tale
om flydende uger.)

AL

1. uge

Enhedsnummer:

________________________

________________________

_______________________

________________________

Enhedstype/-størrelse:

________________________

________________________

_______________________

________________________

_______________________

________________________

(Brug nedenstående kodenumre.)
1. 1 soveværelse

Årstal for første ophold:

2. 2 soveværelser

3. 3 soveværelser

________________________

5. MEDLEMSKABETS VARIGHED
Jeg ansøger om medlemskab af Interval International i: ______ år.
EFTER FORTRYDELSESFRISTENS UDLØB DEBITERES MIT:

4. 4 soveværelser

F. Flydende

________________________

Jeg ansøger også om medlemskab af Interval Gold i: ______ år.

❑ VISA

Jeg ansøger også om medlemskab af Interval Platinum i: ______ år.

RV

O. Etværelsesbolig/hotelværelsel

❑ MASTERCARD

❑ AMERICAN EXPRESS

Kortnummer: _____________________________________________________________________________________ Startdato: _______________________________ Udløbsdato: _______________________________
Der indhentes kortoplysninger eller autorisation for sådanne kort eller indhentes autorisation af sådanne kort eller elektronisk godkendelse eller kontrol eller lignende af et kort før fortrydelsesfristens udløb. Disse oplysninger vil ikke blive brugt eller accepteret som vederlag eller
betaling af nogen slags til Interval, før denne frist er udløbet. Interval tager ikke imod betaling eller vederlag fra kortudstederen eller fra andre personer for denne kontrakt før fortrydelsesfristens udløb. Hvis forbrugeren benytter sig af fortrydelsesfristen, vil disse kortoplysninger ikke
blive brugt til at trække penge fra forbrugerens konto.
Du har ret til at træde tilbage fra denne aftale uden at komme med nogen begrundelse inden for 14 kalenderdage fra indgåelsen af aftalen eller modtagelse af aftalen, hvis det sker senere. Hvis bytteaftalen tilbydes sammen med og samtidig med aftalen om delt ejerskab, gælder
der kun en enkelt fortrydelsesfrist for begge aftaler.
Inden denne fortrydelsesfrists udløb må du ikke foretage nogen forudbetaling. Forbuddet vedrører enhver form for vederlag, herunder betaling, garantistillelse, blokering af penge på konti, udtrykkelig anerkendelse af gæld osv. Dette omfatter ikke kun betaling til den
erhvervsdrivende, men også til tredjeparter.
Du pålægges ikke andre omkostninger og forpligtelser end dem, der er angivet i aftalen.

TE

I overensstemmelse med international privatret kan aftalen indgås i henhold til en anden lov end loven i den medlemsstat, hvor du er bosat eller har din sædvanlige bopæl, og eventuelle tvister kan indbringes for andre domstole end domstolene i den medlemsstat, hvor du er bosat
eller har din sædvanlige bopæl.
Jeg/vi accepterer, at jeg/vi har læst og forstået ovenstående bestemmelser vedrørende fortrydelsesretten og forbud mod forudbetalt vederlag, heriblandt forudbetaling. Jeg/vi accepterer, at fortrydelsesdatoen starter på den dato, hvor jeg/vi underskriver denne aftale,
som er den dato, hvor aftalen indgås. Jeg/vi accepterer også, at Interval vil behandle denne aftale som værende trådt i kraft på datoen for min/vores underskrift af aftalen, uanset om det underskrevne skema modtages af eller sendes til Interval på et senere tidspunkt.
Fortrydelsesretten gælder inden fortrydelsesfristens udløb, selvom aftalen gælder.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Forbrugerens/forbrugernes underskrift(er)
UNDERSKRIV NEDENFOR.

Underskriv Her

Standardoplysningsskemaet for byttemedlemskabsaftaler (“grundlæggende oplysninger”) og vilkårene og betingelserne for individuelt medlemskab og bytte i det vedlagte hæfte er en del af denne aftale.
Ved underskrivelse af denne kontrakt anerkender jeg, at:

Jeg indgår en byttemedlemskontrakt med Interval International Limited fra datoen, hvor jeg afgiver min underskrift på denne formular, og jeg har modtaget, læst, forstået og accepterer at overholde standardinformationsformularen for byttemedlemskaber
(“nøgleoplysninger”) samt vilkår og betingelser for individuelt medlemskab og bytning i den vedhæftede brochure.

•

Jeg har læst fortrolighedspolitikken samt vilkår og betingelser, herunder paragraf 10 til 12, der forklarer, hvordan mine personlige oplysninger bliver brugt og delt af Interval International eller deres relaterede enheder.

IN

•

Fra tid til anden vil Interval International kontakte dig via e-mail og telefon for at oplyse om produkter og tjenester, der svarer til eller på anden vis vedrører byttemedlemsprogrammet. Afkryds her, ❑ hvis du ikke ønsker at modtage sådanne meddelelser.
Dette er en byttemedlemskabsaftale.

Underskriv kun, hvis du accepterer aftalens vilkår.

Underskrevet for og på vegne af
Interval International Limited af
London, Storbritannien

Navn (med blokbogstaver):
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Underskrift(er) : _______________________________________________________________________________________________________________________ Underskriv Her
Sted, hvor underskriften finder sted:___________________________________________________________________________________________ Dato: ____________________

Janice Anderson-Pearne
Vice President Client Services

Interval International Limited (“Interval”) er registreret i England (selskabsnummer 02119493). Hovedkontorets adresse er Mitre House, 1 Canbury Park Road, Kingston upon Thames, Surrey KT2 6JX, Storbritannien. I Europa, Mellemøsten, Afrika og Asien/Stillehavsområdet bliver
Intervals bytteprogram varetaget af Interval International Limited under licens fra Interval International, Inc., et selskab registreret i Florida, med forretningssted på 6262 Sunset Drive, Miami, Florida 33143, USA. Intervals og Interval International, Inc.’s moderselskab, Interval
Holdings, Inc., er et indirekte datterselskab af Marriott Vacations Worldwide Corporation (“MVW”), et selskab registreret i Delaware.
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PERSONLIGE OPLYSNINGER, OPLYSNINGER OM FERIESTED OG UNDERSKRIFT
Print venligst hele dokumentet for at sikre, at det bliver gennemlæst. Udfyld, underskriv og returner ét eksemplar
af blanketten med “Personlige oplysninger, Oplysninger om feriested og Underskrift”, som sendes til:
Interval International Finland Oy, Kappelitie 6, FI – 02200 Espoo, Finland

BYTTEMEDLEMSKABSAFTALE
Aftaledato: _______________________________
Individuelt medlemsnummer: ___________________________________

Min præference er at modtage kommunikation på dette sprog, når det er muligt
❑ Dansk
❑ Engelsk
Jeg/vi anerkender og accepterer, at ikke al medlemsinformation er tilgængelig på mit foretrukne sprog.

Udfyldes af Interval International

1. PERSONLIGE OPLYSNINGER
Navn(e) (som de er anført på ferieanlæggets købsaftale):
_____________________________________________________________

_________________________________________________________
Fornavn

_____________________________________________________________

_________________________________________________________

Efternavn

Fornavn

PI

Efternavn

Bopæl: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Område: _____________________________________________________

Postnummer: ________________________________

Land: ________________________________________________________

Telefon: _____________________________________________________

Fax: _______________________________________

E-mail: ______________________________________________________

Jeg er medlem af Interval International på grund af:

❑ et tidligere køb i dette ferieanlæg

❑ et tidligere køb i et andet ferieanlæg

Angiv det nuværende Interval International-medlemsnummer: ___________________________________________

❑ Jeg har modtaget min Interval Gold-medlemspakke.

KO

2. OPLYSNINGER OM INTERVAL GOLD

❑ Jeg ansøger om et Interval Gold-medlemskab.

❑ Jeg har ikke modtaget min Interval Gold-medlemspakke.

3. OPLYSNINGER OM INTERVAL PLATINUM

❑ Jeg ansøger om et Interval Platinum-medlemskab.

❑ Jeg har modtaget min Interval Platinum-medlemspakke.

❑ Jeg har ikke modtaget min Interval Platinum-medlemspakke.

4. OPLYSNINGER OM FERIEANLÆGGET
Ferieanlæggets kode: ____________________________________

Ejernummer hos ferieanlægget: ____________________________________

Mit ferieanlægsejerskab er hos: __________________________________________________________________________________________________________________________________________ Købsdato: ____________________________
På adressen: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Enhedsoplysninger: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Marker den relevante valgmulighed, hvis der købes et program med brug hvert andet år:

❑ Ulige år

❑ Lige år

Samlet antal uger, der blev købt på det tidspunkt: ____________________________
Angiv det købte antal point, hvis du deltager i et pointbaseret program: ____________________________

❑ Marker her, hvis du er medlem af en klub med flere beliggenheder.
2. uge

3. uge

4. uge

________________________

________________________

_______________________

________________________

(Marker med et “F”, hvis der er tale
om flydende uger.)
Enhedsnummer:

________________________

Enhedstype/-størrelse:

________________________

(Brug nedenstående kodenumre.)
O. Etværelsesbolig/hotelværelsel

1. 1 soveværelse

Årstal for første ophold:

2. 2 soveværelser

EFTER FORTRYDELSESFRISTENS UDLØB DEBITERES MIT:

________________________

_______________________

________________________

________________________

_______________________

________________________

_______________________

________________________

3. 3 soveværelser

________________________

5. MEDLEMSKABETS VARIGHED
Jeg ansøger om medlemskab af Interval International i: ______ år.

EM

Ugenummer:

1. uge

4. 4 soveværelser

F. Flydende

________________________

Jeg ansøger også om medlemskab af Interval Gold i: ______ år.

❑ VISA

❑ MASTERCARD

Jeg ansøger også om medlemskab af Interval Platinum i: ______ år.

❑ AMERICAN EXPRESS

Kortnummer: _____________________________________________________________________________________ Startdato: _______________________________ Udløbsdato: _______________________________
Der indhentes kortoplysninger eller autorisation for sådanne kort eller indhentes autorisation af sådanne kort eller elektronisk godkendelse eller kontrol eller lignende af et kort før fortrydelsesfristens udløb. Disse oplysninger vil ikke blive brugt eller accepteret som vederlag eller
betaling af nogen slags til Interval, før denne frist er udløbet. Interval tager ikke imod betaling eller vederlag fra kortudstederen eller fra andre personer for denne kontrakt før fortrydelsesfristens udløb. Hvis forbrugeren benytter sig af fortrydelsesfristen, vil disse kortoplysninger ikke
blive brugt til at trække penge fra forbrugerens konto.

DL

Du har ret til at træde tilbage fra denne aftale uden at komme med nogen begrundelse inden for 14 kalenderdage fra indgåelsen af aftalen eller modtagelse af aftalen, hvis det sker senere. Hvis bytteaftalen tilbydes sammen med og samtidig med aftalen om delt ejerskab, gælder
der kun en enkelt fortrydelsesfrist for begge aftaler.
Inden denne fortrydelsesfrists udløb må du ikke foretage nogen forudbetaling. Forbuddet vedrører enhver form for vederlag, herunder betaling, garantistillelse, blokering af penge på konti, udtrykkelig anerkendelse af gæld osv. Dette omfatter ikke kun betaling til den
erhvervsdrivende, men også til tredjeparter.
Du pålægges ikke andre omkostninger og forpligtelser end dem, der er angivet i aftalen.

I overensstemmelse med international privatret kan aftalen indgås i henhold til en anden lov end loven i den medlemsstat, hvor du er bosat eller har din sædvanlige bopæl, og eventuelle tvister kan indbringes for andre domstole end domstolene i den medlemsstat, hvor du er bosat
eller har din sædvanlige bopæl.
Jeg/vi accepterer, at jeg/vi har læst og forstået ovenstående bestemmelser vedrørende fortrydelsesretten og forbud mod forudbetalt vederlag, heriblandt forudbetaling. Jeg/vi accepterer, at fortrydelsesdatoen starter på den dato, hvor jeg/vi underskriver denne aftale,
som er den dato, hvor aftalen indgås. Jeg/vi accepterer også, at Interval vil behandle denne aftale som værende trådt i kraft på datoen for min/vores underskrift af aftalen, uanset om det underskrevne skema modtages af eller sendes til Interval på et senere tidspunkt.
Fortrydelsesretten gælder inden fortrydelsesfristens udløb, selvom aftalen gælder.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Underskriv Her

ME

Forbrugerens/forbrugernes underskrift(er)
UNDERSKRIV NEDENFOR.

Standardoplysningsskemaet for byttemedlemskabsaftaler (“grundlæggende oplysninger”) og vilkårene og betingelserne for individuelt medlemskab og bytte i det vedlagte hæfte er en del af denne aftale.
Ved underskrivelse af denne kontrakt anerkender jeg, at:
•

Jeg indgår en byttemedlemskontrakt med Interval International Limited fra datoen, hvor jeg afgiver min underskrift på denne formular, og jeg har modtaget, læst, forstået og accepterer at overholde standardinformationsformularen for byttemedlemskaber
(“nøgleoplysninger”) samt vilkår og betingelser for individuelt medlemskab og bytning i den vedhæftede brochure.

•

Jeg har læst fortrolighedspolitikken samt vilkår og betingelser, herunder paragraf 10 til 12, der forklarer, hvordan mine personlige oplysninger bliver brugt og delt af Interval International eller deres relaterede enheder.

Fra tid til anden vil Interval International kontakte dig via e-mail og telefon for at oplyse om produkter og tjenester, der svarer til eller på anden vis vedrører byttemedlemsprogrammet. Afkryds her, ❑ hvis du ikke ønsker at modtage sådanne meddelelser.
Dette er en byttemedlemskabsaftale.

Navn (med blokbogstaver):

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Underskriv kun, hvis du accepterer aftalens vilkår.

Underskrift(er) : _______________________________________________________________________________________________________________________ Underskriv Her
Sted, hvor underskriften finder sted:___________________________________________________________________________________________ Dato: ____________________

Underskrevet for og på vegne af
Interval International Limited af
London, Storbritannien

Janice Anderson-Pearne
Vice President Client Services

Interval International Limited (“Interval”) er registreret i England (selskabsnummer 02119493). Hovedkontorets adresse er Mitre House, 1 Canbury Park Road, Kingston upon Thames, Surrey KT2 6JX, Storbritannien. I Europa, Mellemøsten, Afrika og Asien/Stillehavsområdet bliver
Intervals bytteprogram varetaget af Interval International Limited under licens fra Interval International, Inc., et selskab registreret i Florida, med forretningssted på 6262 Sunset Drive, Miami, Florida 33143, USA. Intervals og Interval International, Inc.’s moderselskab, Interval
Holdings, Inc., er et indirekte datterselskab af Marriott Vacations Worldwide Corporation (“MVW”), et selskab registreret i Delaware.
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GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER
STANDARDOPLYSNINGSSKEMA FOR BYTTEMEDLEMSKABSAFTALER

DEL 1

kræver betaling af et byttetransaktionsgebyr fastsat af Interval, når bytteaftalen indgås,
og et supplerende gebyr, når Interval bekræfter bytteaftalen.

Identitet, hjemsted og juridisk status for den eller de erhvervsdrivende, der
bliver part i aftalen:

E-Plus: Tilgængelig for individuelle medlemmer, som ved betaling af ekstragebyret vil
få mulighed for op til tre gange at genhandle det oprindeligt bekræftede bytteophold
efter at have modtaget en bekræftelse.

Parten i denne byttemedlemsskabskontrakt er INTERVAL INTERNATIONAL LIMITED
(“Interval” eller “II”) et aktieselskab registreret i England, CVR-nummer 02119493,
registreret hjemsted på Mitre House, 1 Canbury Park Road, Kingston upon Thames,
Surrey KT2 6JX, Storbritannien, som i Europa, Mellemøsten, Afrika og Asien/
Stillehavsområdet leverer Interval Exchange-programmet under licens fra INTERVAL
INTERNATIONAL, INC., et selskab registreret i Florida med forretningssted på 6262
Sunset Drive, Miami, Florida 33143, USA. Intervals og Interval International, Inc.’s
moderselskab, Interval Holdings, Inc., er et indirekte datterselskab af Marriott Vacations
Worldwide Corporation (“MVW”), et selskab registreret i Delaware.

Den nøjagtige karakter og indholdet af rettigheden/rettighederne:
En aftalemæssig rettighed, der er personlig og giver adgang til et individuelt
medlemsprogram, der inkluderer adgang til byttetjenester på ferieanlæg alt efter
tilgængeligheden og mod betaling af de gældende gebyrer.
Interval vil ikke levere tjenester til mindreårige forbrugere. Som en del af en amerikansk
baseret koncern har Interval desuden forbud mod at gøre forretninger med personer i
lande, der er underlagt amerikanske sanktioner, eller som fra tid til anden er med på
den amerikanske liste over særligt udpegede statsborgere og blokerede personer og
den amerikanske terrorliste (“blokerede parter”). Levering af tjenester er betinget af, at
forbrugeren ikke er blevet udpeget som værende en blokeret part.

Forbrugerens aftale med Interval er en separat og særskilt aftale fra forbrugerens
aftale med den erhvervsdrivende, der udbyder det delte ejerskab, eller sælgeren af et
delt ejerskab eller en ferieandel (også under visse omstændigheder beskrevet som en
“timeshareaftale”). Ingen erhvervsdrivende, der udbyder delt ejerskab eller ferieandele,
handler på vegne af eller indgår i joint venture med Interval. Interval hverken sælger,
udlejer eller på anden vis formidler delt ejerskab eller ferieandele. Interval hverken ejer,
administrerer, sælger eller driver ferieanlæg.

Individuelt medlemskab af Interval-bytteprogrammet er betinget af Intervals fortsatte
samarbejde med det ferieanlæg, hvor det individuelle medlem fremstår som ejer, og et
sådant ferieanlægs overholdelse af Intervals standarder for service, omgivelser, ledelse
og drift. Desuden skal medlemmet have et lovligt bestående samarbejde med det
ferieanlæg, hvor han/hun fremstår som ejer, og med Interval.

Kort beskrivelse af produktet:
Interval-bytteprogram: Et individuelt medlemsprogram, som ud fra tilgængelighed
og mod betaling af et medlemskabsgebyr og et gældende byttegebyr giver de
individuelle medlemmer ret til at bytte deres opholdsrettigheder i et ferieanlæg til
opholdsrettigheder i det samme ferieanlæg eller et andet ferieanlæg et andet sted i
verden, som er med i programmet.

Desuden skal det ferieanlæg, hvor det individuelle medlem fremstår som ejer, være
tilgængeligt til ophold som fastsat af Interval. Et medlemsferieanlæg vil blive anført som
utilgængeligt til ophold, indtil Interval fastslår, at et sådant ferieanlæg er tilstrækkeligt
færdigt til at kunne bruges til bytteordninger.

Getaway-program: Via dette program får de individuelle medlemmer af Intervalbytteprogrammet også mulighed for at leje boliger i ferieanlæg mod betaling af et gebyr
uden at give afkald på brug af og ophold i deres egen bolig.
Interval Gold: Et forbedret medlemsprogram, som mod et ekstra gebyr giver de
individuelle medlemmer af Interval-bytteprogrammet adgang til ekstra fordele og
tjenester hele året rundt. Disse fordele og tjenester varierer alt efter, hvilket land
medlemmet bor i, men består generelt af rabat på Intervals Getaway-program,
concierge-service og et hotelrabatprogram.
Interval Platinum: Et førsteklasses medlemskabsprogram, som mod et ekstra gebyr
inkluderer fordelene og tjenesterne ved Interval Gold-programmet og giver individuelle
medlemmer af Interval-bytteprogrammet adgang til ekstra fordele og tjenester hele året
rundt. Fordelene og tjenesterne varierer alt efter, hvilket land medlemmet bor i,men
består generelt af adgang til lufthavnslounges og prioriteret adgang til
Getaway-programmet.
ShortStay-bytte: ShortStay-bytteprogrammet (“ShortStay Exchange”) er en
byttetjeneste, som Interval tilbyder til medlemmer af Interval Platinum-, Club Interval
Gold- og Interval Gold-medlemskabsprogrammerne, hvor ophold på ferieanlæg i perioder
på mindre end syv dage kan bekræftes over for medlemmer mod betaling af det
relevante byttegebyr. For at deltage i ShortStay-bytteprogrammet skal det individuelle
medlem give afkald på en uge for at sikre op til to ShortStay-byttebekræftelser for
ferieanlægsboliger af samme eller mindre størrelse end den ferieanlægsbolig, det
individuelle medlem giver afkald på. ShortStay-bytteprogrammer er også tilgængeligt
for individuelle medlemmer mod afgivelse af point. De ShortStay-bekræftelser, der er
tilgængelige for sådanne medlemmer, afhænger af antal indløste point.
Interval-optioner: Interval-optionsprogrammet er en alternativ byttetjeneste, som
Interval tilbyder til individuelle medlemmer af Interval Platinum-, Club Interval Goldog Interval Gold-medlemskabsprogrammerne, hvor de pågældende individuelle
medlemmer kan bytte deres ferieanlægsbolig til en kredit, der kan anvendes til køb
af krydstogt, spaophold, tog- og bustur, guidet ferie m.m. Deltagelse i dette program

Nøjagtig angivelse af i hvilken periode den rettighed, aftalen
giver, kan udøves, og om nødvendigt dens varighed:
Rettigheden må udøves i perioden med aktivt individuelt medlemskab. Den første
medlemsperiode kan vare fra et til fem år. Medlemskabets længde er anført på den
aftaleside, som det individuelle medlem underskriver. Efter den første periode kan
individuelle medlemmer forny deres aftale og betale direkte til Interval. Alternativt kan
nogle erhvervsdrivende, der udbyder delt ejerskab, inkludere fornyelsesgebyret for
de individuelle medlemmer i årlige gebyrer, de opkræver af ejere af delt ejerskab på
deres ferieanlæg og betale sådanne fornyelsesgebyrer direkte til Interval. Det betyder,
at disse medlemmer får deres medlemskab fornyet automatisk (og hvor det er relevant
deres Interval Platinum-gebyr, Club Interval Gold-gebyr eller Interval Gold-gebyr) i den
periode, hvor deres ferieanlæg er tilknyttet Interval. Fornyelsen er underlagt rimelige
variationer i Intervals gebyrer og standardvilkår og -betingelser, som er gældende på
fornyelsesdatoen, og som er tilgængelige på intervalworld.com.
Den dato, fra hvilken forbrugeren kan udnytte den rettighed,
aftalen giver:
Det individuelle medlemskab starter på den dato, hvor Interval har modtaget og
behandlet byttemedlemskabsaftalen, der er underskrevet af både forbrugeren og
Interval samt det gældende medlemskabsgebyr.
Den pris, forbrugeren skal betale i gebyr for at være medlem af bytteordningen.
Oversigt over de yderligere obligatoriske udgifter, der følger af aftalen; udgifternes type
og størrelse (f.eks. årlige gebyrer, andre tilbagevendende gebyrer, særlige afgifter,
lokale skatter):
Startgebyrer for individuelt medlemskab:

Hvis individuelt medlemskab af Interval-bytteprogrammet indgås samtidig med køb af
et delt ejerskab fra en erhvervsdrivende, der udbyder delt ejerskab, arrangeres
og betales det første individuelle medlemskabsgebyr for deltagelse i Intervalbytteprogrammet normalt af den erhvervsdrivende, der udbyder delt ejerskab.
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Sammenfatning af de vigtigste tjenester, som forbrugeren får
adgang til:

Hvis medlemskab af Interval-bytteprogrammet ikke indgås i forbindelse med køb af
et delt ejerskab fra en forhandler, der udbyder delt ejerskab, skal forbrugeren betale
følgende individuelle medlemskabsgebyrer:

Interval-bytteprogram: Interval driver Interval-bytteprogrammet for ejere af
ferieandele på ferieanlæg, der deltager i det pågældende program. Interval hverken ejer,
driver eller administrerer ferieanlæg eller boliger. Deltagelse i Interval-bytteprogrammet
giver de individuelle medlemmer mulighed for at bytte deres opholdsrettigheder i deres
ferieandele (generelt i perioder på én uge) med sammenlignelige opholdsrettigheder
til alternative boliger i hele verden i det samme eller et andet ferieanlæg, der deltager
i Interval-bytteprogrammet, samt drage fordel af en omfattende pakke af produkter
og tjenester med merværdi. Individuelle medlemmer, der deltager i Club Interval Goldprogrammet har mulighed for at deltage i en pointbaseret byttetjeneste, hvor de kan
deponere deres uger hos Interval i bytte for Club Interval Gold-point. Disse point kan
bruges til at sikre ferieophold i henhold til Club Interval Gold-pointværditabel, som vil
blive udarbejdet af Interval fra tid til anden. For at kvalificere til deltagelse i Club Interval
Gold skal en person eje en ferieandel, som ikke på anden måde er bundet til point, og
operatøren af pågældende ferieanlæg skal have accepteret, at en sådan enhed kan
deltage i Club Interval Gold-programmet.

Indbyggere i Danmark
DKR 760 for en medlemsperiode på 1 år
DKR 1520 for en medlemsperiode på 2 år
DKR 1940 for en medlemsperiode på 3 år
DKR 3040 for en medlemsperiode på 5 år
Gebyrer for Interval Gold
DKR 400 for en medlemsperiode på 1 år af Interval Gold
DKR 800 for en medlemsperiode på 2 år af Interval Gold
DKR 1020 for en medlemsperiode på 3 år af Interval Gold
DKR 1600 for en medlemsperiode på 5 år af Interval Gold
Gebyrer for Interval Platinum
DKR 859 for en medlemsperiode på 1 år af Interval Platinum
DKR 1718 for en medlemsperiode på 2 år af Interval Platinum
DKR 2190 for en medlemsperiode på 3 år af Interval Platinum
DKR 3436 for en medlemsperiode på 5 år af Interval Platinum
Gebyrer for fornyelse af individuelt medlemskab
Efter den første medlemsperiode kan medlemmerne forny deres medlemskab for en
periode fra et til fem år og betale deres fornyelsesgebyr for medlemskabet direkte til
Interval. Alternativt kan nogle erhvervsdrivende, der udbyder delt ejerskab, inkludere
fornyelsesgebyret for de individuelle medlemmer i årlige gebyrer, de opkræver af ejere
af delt ejerskab på deres ferieanlæg og betale sådanne fornyelsesgebyrer direkte til
Interval. Det betyder, at disse medlemmer får deres medlemskab fornyet automatisk (og
hvor det er relevant deres Interval Platinum-gebyr, Club Interval Gold-gebyr eller Interval
Gold-gebyr) i den periode, hvor deres ferieanlæg er tilknyttet Interval.
Hvis det individuelle medlem fornyr sin byttemedlemskabsaftale direkte hos Interval,
gælder følgende fornyelsesgebyrer for individuelt medlemskab:
Indbyggere i Danmark
DKR 760 for en medlemsperiode på 1 år
DKR 1520 for en medlemsperiode på 2 år
DKR 1940 for en medlemsperiode på 3 år
DKR 3040 for en medlemsperiode på 5 år
Fornyelsesgebyrer for Interval Gold
Indbyggere i Danmark
DKR 400 for en medlemsperiode på 1 år af Interval Gold
DKR 800 for en medlemsperiode på 2 år af Interval Gold
DKR 1020 for en medlemsperiode på 3 år af Interval Gold
DKR 1600 for en medlemsperiode på 5 år af Interval Gold
Fornyelsesgebyrer for Interval Platinum
Indbyggere i Danmark
DKR 859 for en medlemsperiode på 1 år af Interval Platinum
DKR 1718 for en medlemsperiode på 2 år af Interval Platinum
DKR 2190 for en medlemsperiode på 3 år af Interval Platinum
DKR 3436 for en medlemsperiode på 5 år af Interval Platinum
Byttegebyrer
Desuden skal der betales et byttegebyr, når der byttes en delt ejerskabsinteresse.
Byttegebyrerne er beskrevet nedenfor.
ShortStay-byttegebyrer
Det gældende indenrigsbyttegebyr skal indsendes, når et ShortStay-bytte bekræftes.
Gebyrer for E-Plus
Man kan tilkøbe E-Plus i op til fem dage efter udstedelsen af byttebekræftelsen, så
længe købet foretages før den første ibrugtagningsdag for bytteopholdet. Gebyrerne for
E-Plus er beskrevet nedenfor.

De ferieanlæg, der deltager i Intervals bytteprogram, omfatter primært ferieanlæg
(heriblandt, i visse tilfælde, ferieanlæg under opførelse), som Interval har en gældende
tilknyttet aftale med samt ferieanlæg, hvor Interval fortsat leverer byttetjenester efter
manglende fornyelse eller ophør af den pågældende tilknytningsaftale.
Getaway-program: Interval giver også medlemmerne ekstra mulighed for at leje
ferieophold til attraktive priser via sit Getaway-program. Dette program gør det
muligt for de individuelle medlemmer at leje ophold på ferieanlæg for et gebyr plus
gældende afgifter uden at give afkald på brugen af og ophold i deres ferieandele.
Ferieanlægsboliger, der er tilgængelige via Getaway-programmet, består af
sæsonmæssig overforsyning af ferieejerskabsboliger i Interval-bytteprogrammet samt
ferieanlægsboliger, som Interval finder til brug i Getaway-programmet.
Interval Gold og Interval Platinum: Interval tilbyder også Interval Gold, som er en
tilknyttet aftale til byttemedlemskabsaftalen, der kan fås for et ekstra gebyr, Via deres
deltagelse i Interval Gold tilbydes individuelle medlemmer af Interval-bytteprogrammet
adgang til ekstra fordele og tjenester hele året rundt. Disse fordele og tjenester varierer
alt efter, hvilket land medlemmet bor i, men består generelt af rabat på Intervals
Getaway-program, concierge-service, et hotelrabatprogram og Interval-optioner, en
tjeneste, der gør det muligt for medlemmer at give afkald på årlige opholdsrettigheder
i deres ferieandel, så de kan få kredit og købe forskellige rejseprodukter, heriblandt
krydstogter og spaferier. Interval Platinum leveres også som supplement til en tilknyttet
byttemedlemskabsaftale for et ekstra årligt gebyr og inkluderer fordelene og tjenesterne
fra Interval Gold-programmet plus ekstra tjenester som f.eks. lufthavnsloungemedlemskab. Medlemmerne tilmeldes Interval Gold-programmet eller Interval
Platinum-programmet af erhvervsdrivende, der udbyder delt ejerskab, når de køber et
delt ejerskab eller en ferieandel og underskriver en aftale om medlemskab af Intervalbytteprogrammet. Nogle medlemmer indgår medlemskab i et af disse opgraderede
medlemsprogrammer direkte fra Interval. Vilkårene og procedurerne for fornyelse af
medlemskab og ansvaret for gebyrerne er generelt de samme som for almindeligt
individuelt medlemskab af Interval-bytteprogrammet.
Gæstecertifikater: Interval giver sine medlemmer mulighed for at købe gæstecertifikater,
der gør det muligt for medlemmerne at overdrage brug af deres bytteaftaler eller
bekræftede Getaway-ophold til et familiemedlem eller en ven. Der skal betales et gebyr for
hver uge, der tildeles via et gæstecertifikat, samt gældende afgifter, når der anmodes om
certifikatet. Dette gæstecertifikatgebyr skal betales ud over det byttegebyr, der betales, når
bytteanmodningen afgives. Medlemmerne har udtrykkeligt forbud mod at sælge eller bytte
gæstecertifikater for kontanter, bytteobjekter eller andre former for vederlag.
E-Plus: For medlemmer, der ønsker at ændre bytteopholdet efter at have modtaget
en bekræftelse, kan E-Plus mod betaling af et ekstragebyr bruges af individuelle
medlemmer til at “genhandle” den oprindelige bekræftelse op til i alt tre gange for
forskellige bytteophold og/eller alternative ferieperioder. E-Plus er ikke tilgængelig for
bestemte typer transaktioner, f.eks. ShortStays, Getaways eller Interval Options.

Forhøjede gebyrer

Er de grundlæggende tjenester inkluderet i ovennævnte omkostninger?

Alle gebyrer, der er anført i dette standardoplysningsskema, er nøjagtige pr.
1. januar 2020 og kan øges af Interval fra tid til anden efter eget skøn ved skriftlig
meddelelse til medlemmerne på forhånd baseret på faktorer som øgede udgifter for
Interval, øgede afgifter, skatter eller andre statsligt pålagte gebyrer, vekselkursudsving
og andre kommercielt rimelige forhold.

Gebyrerne for individuelt medlemskab af Interval-bytteprogrammet og Interval
Platinum-, Club Interval Gold- og Interval Gold-programmerne er beskrevet ovenfor.
Ud over ovenstående omkostninger skal forbrugeren betale følgende beløb
og omkostninger:
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Byttegebyrer
For at bruge Interval-bytteprogrammet kræves der et aktivt medlemskab af
Interval-bytteprogrammet. Desuden skal der betales et byttegebyr til Interval. En
bytteanmodning til destinationer i Europa, Nordafrika og Mellemøsten pålægges et
indenrigsbyttegebyr. En bytteanmodning til alle andre rejsedestinationer pålægges et
internationalt byttegebyr.

Vilkårene og betingelserne i denne medlemsaftale om bytteaftaler, heriblandt, men ikke
begrænset til, vilkårene og betingelserne for individuelt medlemskab og bytte, er underlagt
lovgivningen i England. Intet på intervalworld.com eller i Interval International Resort
Directory i udgivet eller ændret version har til hensigt at variere oplysningerne i dette
dokument, med undtagelse af hvis sådanne vilkår udtrykkeligt er anført som en opdatering
af vilkårene og betingelserne for individuelt medlemskab og bytte i dette dokument.

Gældende byttegebyrer for indbyggere i Danmark

1. OPLYSNINGER OM DE ERHVERVEDE RETTIGHEDER

Indenrigsbyttegebyr: DKR 1130
Udenrigsbyttegebyr: DKR 1400
For ShortStay-bytteaftaler skal der betales et indenrigsbyttegebyr til Interval.

Bytteordninger: Interval giver medlemmerne mulighed for brug af to primære
bytteordninger, deponering først og anmodning først. Ved deponering først overfører
medlemmerne øjeblikkeligt brugen af og opholdet i ferieandele i deres hjemferieanlæg
mod retten til at anmode om bytte i et andet ferieanlæg eller i det samme ferieanlæg
i en anden opholdsperiode. I henhold til denne metode behøver medlemmerne ikke
vælge en beliggenhed eller rejsedato, når de deponerer, men kan anmode om bytte når
som helst i perioden for den deponering, der kan byttes med. Alle deponeringer udløber
to år efter opholdsdatoen for den første uge, der deponeres, medmindre de forlænges
af medlemmerne mod betaling af en deponeringsforlængelse. Ved anmodning først
anmoder medlemmerne først om bytte, før de giver afkald på opholdsrettighederne til
ferieandelen i Interval-bytteprogrammet. Med denne metode gives der afkald på brugen
af og opholdet i ferieandelen, når bekræftelse finder sted. Denne metode kræver, at
medlemmet får bekræftet bytte og rejse før opholdsperioden i sin ferieandel.

Getaway-gebyrer
For indbyggere i Danmark varierer Getaway-gebyrerne generelt fra DKR 1350 til DKR
13000 afhængigt af ferieanlæggets beliggenhed, størrelse, indkvarteringens kvalitet og
årstiden.
Gebyrer for hotelbytte
Indbyggere i Danmark: DKR 599
Gebyrer for gæstecertifikater
Indbyggere i Danmark: DKR 480
Der er op til fem (5) gæstecertifikater til rådighed for medlemmer af Interval Platinum
om året uden ekstra omkostninger. Yderligere gæstecertifikater er til rådighed for
Interval Platinum-medlemmer mod betaling af det gældende gebyr for gæstecertifikater.
Gebyrer for E-Plus
Indbyggere i Danmark: DKR 320
Opholdsafgift og forbrugsudgifter
Nogle jurisdiktioner har pålagt afgifter på ophold i ferieanlægsboliger. Desuden kræver
nogle ferieanlæg betaling for brug af elektricitet og andre typer forbrug. Interval
bestræber sig på at informere medlemmerne om sådanne udgifter før bekræftelse af et
bytte eller en Getaway-anmodning. Se afsnit 3 “Information om omkostningerne” i del 3
i dette standardoplysningsskema.
Adfærdskodeks(er), som Interval har undertegnet, og hvor den/
de i givet fald kan findes
Interval er medlem af Resort Development Organisation (“RDO”) og følger RDO’s etiske
kodeks. RDO’s etiske kodeks kan findes i medlemsafsnittet på www.rdo.org. Desuden
gælder Code of Business Conduct and Ethics for Interval Leisure Group, Inc. for alle Intervals
medarbejdere, herunder alle ledere, ledende finansadministratorer og bestyrelsesmedlemmer.
Dette kodeks kan findes i afsnittet Corporate Governance på ilg.com.

DEL 2
Generelle oplysninger:
Forbrugeren har ret til at træde tilbage fra denne aftale uden begrundelse indtil 14
kalenderdage efter indgåelsen af aftalen eller fra modtagelse af aftalen, alt efter hvad
der indtræder senest. Såfremt bytteaftalen tilbydes sammen med og samtidig med
timeshareaftalen, gælder der for begge aftaler kun én enkelt fortrydelsesfrist.
Inden for denne fortrydelsesfrist er enhver forudbetaling fra forbrugeren forbudt.
Forbuddet vedrører enhver form for vederlag, herunder betaling, garantistillelse,
blokering af penge på konti, udtrykkelig anerkendelse af gæld osv. Dette omfatter ikke
kun betaling til den erhvervsdrivende, men også til tredjeparter.
Forbrugeren har ikke andre omkostninger og forpligtelser end dem, der er angivet i aftalen.
I overensstemmelse med international privatret kan aftalen indgås i henhold til en anden
lov end loven i den medlemsstat, hvor forbrugeren er bosat eller har sin sædvanlige
bopæl, og eventuelle tvister kan indbringes for andre domstole end domstolene i den
medlemsstat, hvor forbrugeren er bosat eller har sin sædvanlige bopæl.

DEL 3

Alle ferieejerskabsboliger, der gives afkald på til Interval-bytteprogrammet, får tildelt
en handelsværdi, når deponeringen finder sted (ved brug af metoden deponering
først), eller når anmodningen finder sted (ved brug af metoden anmodning først),
som er baseret på flere faktorer, heriblandt beliggenhed, kvalitet, sæson, enhedens
bekvemmeligheder og det tidspunkt, hvor der gives afkald på boligen, og bruges til
at fastslå den relative bytteværdi i Interval-bytteprogrammet for den bolig, der gives
afkald på. De individuelle medlemmer tilbydes bytte med en bolig, der generelt er af
samme værdi som den, de giver afkald på. Dette beskrives i detaljer nedenfor.
Nogle individuelle medlemmer bytter også deres ferieandele med Interval mod point
ved hjælp af byttemetoden anmodning først. I så fald afgiver det individuelle medlem
point til Interval-bytteprogrammet, og Interval modtager opholdet fra udbyderen af
pointprogrammet på vegne af det individuelle medlem.
Antallet af Club Interval Gold-point, der bliver tildelt og indsat på medlemmets Interval
Gold-pointkonto er afhængig af faktorer som tilgængelighed af og efterspørgsel
efter den ferieenhed, som der gives afkald på, udtrykt ved værdiangivelse i Travel
Demand Index (TDI), som afhænger af den geografiske beliggenhed af den ferieenhed,
der gives afkald på, ferieanlæggets niveau for den ferieenhed, der gives afkald på,
ferieenhedsafhængige egenskaber såsom størrelse af enheden, privat sovekapacitet
og køkkenfaciliteter samt tiden indtil den første dato for opholdet, som overdrages
til II. Club Interval Gold-pointværditabel indgår i vilkår og betingelser for individuelt
medlemskab og bytte samt på Intervals website, intervalworld.com, og den kan ændres
fra tid til anden efter Intervals skøn.
Intervals Travel Demand Index (“TDI”) hjælper individuelle medlemmer med at
planlægge deres ferie, da de kan se, hvornår der er størst sandsynlighed for
tilgængelighed. I venstre side af diagrammet vises de rejsedatoer, hvor der er størst
tilgængelighed. I højre side vises rejsedatoerne med størst efterspørgsel og dermed
mindre tilgængelighed. I nedenstående eksempel angiver indekset, at der historisk
set er størst tilgængelighed i uge 3. I uge 39 er tilgængeligheden mere begrænset.
TDI’en for de enkelte områder kan findes ved at se områdeintroduktionerne i Interval
International Resort Directory. Der kan også findes TDI’er online på intervalworld.com.
Pr. 1. januar 2020 havde Interval et byttenetværk med næsten 3.200 feriesteder i mere
end 80 lande og betjente næsten 1,8 millioner medlemsfamilier.
De individuelle medlemmer rådes til at anmode om bytteaftaler i god tid før de ønskede
rejsedatoer. Ophold i højsæsonen er ikke altid muligt via Interval-bytteprogrammet. For at
få en uges ophold skal der gives afkald på en uge. Alle uger indsendes på vilkårlig basis.
Interval har ingen kontrol over timing, beliggenhed eller antal uger, der er tilgængelige for
Interval-bytteprogrammet. Nogle medlemmer kan være underlagt begrænsninger, så de
ikke kan bytte til ferieanlæg i samme geografiske område som det ferieanlægsophold, der
deponeres hos Interval. Den aktuelle liste over begrænsninger kan findes i de fulde vilkår
og betingelser for individuelt medlemskab og bytte.

Forholdet mellem Interval og de individuelle medlemmer reguleres af de dokumenter,
der udgør denne byttemedlemskabsaftale, som inkluderer siden med personlige
Bytteaftaler arrangeres ud fra tilgængeligheden, hvor der tages højde for konceptet
oplysninger, oplysninger om ferieanlæg og underskriftssiden, standardoplysningsskemaet,
“sammenligneligt bytte”. Sammenligneligt bytte forsøger i videst muligt omfang
fortrydelsesskemaet og vilkårene og betingelserne for individuelt medlemskab og bytte,
at afbalancere udbuddet af og efterspørgslen efter den uge, der gives afkald på til
hvoraf en kopi er vedhæftet og udgør en integreret del af dette dokument. Disse vilkår
Interval-bytteprogrammet, med udbuddet af og efterspørgslen efter den uge, der
er også anført på intervalworld.com og i Interval International Resort Directory. De
anmodes om i bytte. Sammenligneligt bytte forsøger også at sikre, at medlemmer så
individuelle medlemmer tilrådes at gennemgå vilkårene og betingelserne for
vidt muligt får bekræftelser for ferieanlæg, der har en sammenlignelig kvalitet med det
individuelt medlemskab og bytte, da de indeholder mere detaljerede oplysninger end
ferieanlæg, hvor de fremstår som ejere.
oplysningerne i standardoplysningsskemaet.
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pr. privat soveområde med adgang til et badeværelse. En sådan badeværelsesadgang
må ikke genere privatlivet for personer, der tager ophold i enhedens andre
private soveområder.

Største
tilgængelighed

Marked
gennemsnit

REGISTER OVER REJSE
EFTERSPØRGSEL

Alle de ovenstående faktorer, med undtagelse af hvornår der gives afkald på opholdet,
hvornår en anmodning modtages og enhedstypen samt sovekapaciteten, ændres
konstant og opdateres løbende af Interval.
Ud over ovenstående tildeles der prioritet i byttebekræftelsesprocessen til (a)
individuelle medlemmer, der anmoder om bytte med udvalgte medlemsferieanlæg i
Interval-bytteprogrammet, som ejes, markedsføres og/eller administreres sammen med
hjemferieanlægget, og til (b) individuelle medlemmer, der ejer en delt ejerskabsandel
i et medlemsferieanlæg i de geografiske områder Australien, New Zealand og/eller
Sydafrika og anmoder om bytte med andre ferieanlæg i samme geografiske område
som det individuelle medlems ferieanlæg.

Største
efterspørgsel

UGE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

2. OPLYSNINGER OM EJENDOMMENE
De ejendomme, der deltager i Interval-bytteprogrammet, er beskrevet i Interval
International Resort Directory, som regelmæssigt distribueres til individuelle
medlemmer. Desuden findes der en elektronisk version af Interval International Resort
Directory på intervalworld.com.
Ikke alle ejendomme, der deltager i Interval-bytteprogrammet, er inkluderet i Interval
International Resort Directory. Hvis en ejendom ikke er med i Resort Directory, betyder
det dog ikke, at en sådan ejendom ikke har et lovligt bestående samarbejde med
Interval, eller at de tilknyttede individuelle medlemmer ikke er berettiget til at bruge
bytteprivilegiet. Ligeledes betyder inkludering af en ejendom i Resort Directory ikke
nødvendigvis, at en sådan ejendom har et lovligt bestående samarbejde med Interval,
eller at et tilknyttet individuelt medlem er berettiget til at bruge bytteprivilegiet. Der
gøres rimelige bestræbelser for at sikre, at de offentliggjorte oplysninger om ferieanlæg
er nøjagtige. Interval fraskriver sig dog udtrykkeligt enhver form for ansvar i tilfælde af
udeladelser eller fejl.
Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte medlemsafdelingen på adressen på
adresse Kappelitie 6, 02200 Espoo, Finland. E-mail: CustomerService@intervalintl.
com. Telefon:+358 9 435 320.
3. OPLYSNINGER OM OMKOSTNINGERNE

Interval er afhængig af erhvervsdrivende, der udbyder delt ejerskab, hvis ferieanlæg
er tilknyttet Interval-bytteprogrammet, for at få opdaterede oplysninger om gebyrer,
der opkræves af ferieanlægget. Som en del af aftalen med ferieanlæg, der er tilknyttet
Interval-bytteprogrammet, forsøger Interval rutinemæssigt at sikre, at erhvervsdrivende,
der udbyder delt ejerskab, ikke pålægger ekstra gebyrer på byttegæster end dem, som
de normalt afkræver hos ejere af delt ejerskab, der fremstår som ejere i deres ferieanlæg.
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Interval bestræber sig på at oplyse, før der arrangeres et bytte eller et Getaway med
hensyn til et tilsigtet bytte eller tilsigtet Getaway, eventuelle ekstra obligatoriske udgifter,
det individuelle medlem hæfter for i forbindelse med bytteordningen, og som opkræves
af det ferieanlæg, det individuelle medlem bytter sig til.

Et medlems deltagelse i fordele eller tjenester fra tredjeparter kan være pålagt betaling
af gebyrer og udgifter, som fastsættes af de pågældende tredjeparter.
For at nå sit mål om at tilbyde medlemmet en bytteoplevelse, der kan sammenlignes
med det ferieanlæg, hvor han/hun fremstår som ejer, tildeler Interval derfor alle
anmodninger en prioritet baseret på følgende faktorer:

4. OPLYSNINGER OM OPHØR AF AFTALEN
Annullering af medlemskab: Individuelle medlemskabsgebyrer i Intervalbytteprogrammet kan refunderes på en forholdsmæssig basis (baseret på det fulde
antal resterende måneder i den pågældende medlemsperiode), når Interval har
modtaget et medlems skriftlige anmodning om annullering af sit medlemskab og
refundering. Opgraderingsgebyrer for Interval Gold-status kan også refunderes på
samme basis, dog forudsat at medlemmet også returnerer eventuelle Interval Goldmedlemskort til Interval, som han eller hun har modtaget. Opgraderingsgebyrer til
Interval Platinum kan ikke under nogen omstændigheder refunderes.

(a) Udbuddet af og efterspørgslen i bytteprogrammet efter den ferieuge, der
deponeres (deponering først) eller tilbydes i bytte (anmodning først) og for det
ferieanlæg, hvor medlemmet fremstår som ejer.
(b) Udbuddet af og efterspørgslen i bytteprogrammet efter den ferieuge og det
ferieanlæg, der anmodes om i bytte.
(c) Kvaliteten, faciliteterne og den samlede oplevelse i det ferieanlæg, hvor
medlemmet fremstår som ejer, sammenlignet med kvaliteten, faciliteterne og den
samlede oplevelse i det ferieanlæg, der anmodes om i bytte.
(d) Hvornår Interval modtager bytteanmodningen. Den første af to identiske
anmodninger om samme ferieuge med identisk afkald har højest prioritet.
(e) Hvor lang tid der er til den første opholdsdato, hvor der gives afkald på ferieugen
til Interval.
(f) Den enhedstype og private sovepladskapacitet der gives afkald på,
sammenlignet med den enhedstype og private sovepladskapacitet der anmodes om.
Den fastsatte prioritet for bytteanmodninger baseres på det antal personer, som kan
opholde sig privat i den hjemferieanlægsenhed, der er deponeret eller givet afkald på.
Det antal personer, der kan opholde sig privat, fastsættes generelt ud fra to personer

Individuelle medlemmer forventes at følge alle regler og bestemmelser på de
ferieanlæg, de har fået bekræftelse på, samt Intervals vilkår og betingelser for
individuelt medlemskab og bytte. Overtrædelse af disse regler eller vilkårene
og betingelserne for individuelt medlemskab og bytte kan medføre tab af
opholdsrettigheder i det ferieanlæg, hvortil det individuelle medlem har modtaget en
bekræftelse, og/eller ophør af det individuelle medlemskab uden yderligere forpligtelser
for Interval.

Individuelt medlemskab af Interval må kun bruges til personlige og ikkekommercielle formål. Alle andre former for brug af medlemsfordele kan medføre
ophævelse eller ophør af et individuelt medlems privilegier og eksisterende
bekræftelser samt tab af gebyrer forbundet med alle medlemsskarer og
bekræftelser, som et sådant medlem måtte have.
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Medlemskab af Interval er betinget af medlemsferieanlæggets overholdelse af Intervals
standarder for service, omgivelser, ledelse og drift. Hvis et medlemsferieanlæg ikke lever
op til disse standarder eller ikke rettidigt renoverer eller opfører ferieboliger og/eller
bekvemmeligheder, som man har forpligtet sig til iht. bytteprogrammet, eller ikke har et
lovligt bestående samarbejde med Interval (f.eks. undlader at overholde aftalemæssige
forpligtelser, herunder at tilmelde købere og indsende gebyrer og/eller ikke overholder
Intervals politikker og procedurer), kan det medføre suspendering eller ophør af
medlemsferieanlæggets tilknytning til Interval. Et medlemsferieanlægs suspendering eller
ophævelse fra bytteprogrammet kan medføre tab af alle medlemsfordele, heriblandt ophør
af alle bytterettigheder i henhold til denne aftale for medlemmet.
Der findes oplysninger om annullering af bytte i bytteannulleringspolitikken i vilkårene
og betingelserne for individuelt medlemskab og bytte.
5. SUPPLERENDE OPLYSNINGER

Vederlag osv.
Interval vil ikke acceptere nogen form for vederlag, betaling, garantistillelse, blokering
af penge på konti eller anerkendelse af gæld fra forbrugeren eller fra tredjepart på
en forbrugers vegne før udløbet af den periode, hvor forbrugeren har ret til at træde
tilbage fra denne aftale (“fortrydelsesfristen”). Ingen medarbejdere, agenter eller
partnere hos Interval har Intervals godkendelse til at acceptere vederlag, betaling,
garantistillelse, blokering af penge på konti eller anerkendelser af gæld fra forbrugeren
før fortrydelsesfristens udløb.
Ingen entreprenører eller erhvervsdrivende, der udbyder delt ejerskab eller
ferieandele, har Intervals godkendelse eller tilladelse til at acceptere vederlag,
betaling, garantistillelse, blokering af penge på konti eller anerkendelser af gæld fra
forbrugeren på vegne af Interval før fortrydelsesfristens udløb.
Oplysninger om kreditkort og betalingskort

Medlemmer af Interval-bytteprogrammet, som har bopæl i Danmark, betjenes på
engelsk ved at kontakte Intervals servicecenter på adresse Kappelitie 6, 02200
Espoo, Finland. E-mail: customerservice@intervalintl.com. Telefon:+358 9 435 320.
Webstedet intervalworld.com foreligger kun på engelsk.
Interval er fuldgyldigt medlem af Resort Development Organisation (RDO) og er dermed
underlagt deres etiske kodeks. Kodekset ledsages af ordningen Alternative Dispute
Resolution (ADR), som giver forbrugerne mulighed for en omkostningseffektiv, alternativ
form for afhjælpning.
Denne paneuropæiske alternative konfliktløsning er udviklet i samarbejde med
Chartered Institute of Arbitrators (CIArb) i overensstemmelse med EEJ-netretningslinjerne. Independent Dispute Resolution Service (IDRS) administrerer ordningen
uafhængigt. Intervals forbrugerserviceafdeling tager sig fortsat af klager, men i det
sjældne tilfælde, at der ikke findes nogen løsning, kan klager henvises til RDO og, om
nødvendigt, føres gennem ADR-proceduren.
RDO kan kontaktes på rdo.org. E-mail: info@rdo.org.

VIGTIG MEDDELELSE TIL FORBRUGEREN
Interval ønsker at overholde alle juridiske krav, der kan påvirke denne
byttemedlemskabsaftale. Interval vil afvise eller returnere betalinger eller aftaler,
der ikke er i overensstemmelse med Intervals fortolkning af de juridiske krav, der
gælder for denne aftale. Interval vil tage alle andre rimelige foranstaltninger for at sikre,
at Interval så vidt muligt overholder den lovgivning, der gælder for denne kontrakt.

Der indhentes kortoplysninger hos forbrugeren, når denne aftale indgås, eller der
indhentes autorisation af sådanne kort eller elektronisk godkendelse eller kontrol eller
lignende af forbrugerens kort før fortrydelsesfristens udløb. Disse oplysninger vil ikke
blive brugt eller accepteret som vederlag eller betaling af nogen slags til Interval, før
denne frist er udløbet. Interval tager ikke imod betaling eller vederlag fra kortudstederen
eller fra andre personer for denne kontrakt før fortrydelsesfristens udløb. Hvis
forbrugeren benytter sig af fortrydelsesfristen, bruges disse kortoplysninger ikke til at
trække penge fra forbrugerens konto.
Annullering af autorisation af kreditkort eller betalingskort
Forbrugeren har ret til at annullere autorisationer af kreditkort eller betalingskort, der
er udleveret med henblik på fortrydelsesfristens udløb. Forbrugeren kan når som helst
annullere, før fortrydelsesfristen er udløbet. Autorisation af kreditkort og betalingskort
betyder ikke, at forbrugeren står i gæld til Interval, eller at der blokeres penge på
forbrugerens konti før fortrydelsesperiodens udløb.
Hvis forbrugeren ikke har benyttet sig af fortrydelsesretten, vil Interval, når
fortrydelsesfristen udløber, bruge disse oplysninger til at opkræve betaling i
henhold til loven.
Intet i denne byttemedlemskabsaftale har til formål at give afkald på forbrugerens
lovfæstede rettigheder i henhold til denne byttemedlemskabsaftale.
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VILKÅR OG BETINGELSER FOR INDIVIDUELT MEDLEMSKAB OG BYTTEORDNING
INTERVAL INTERNATIONAL, INC.
Interval International, Inc. er en Florida-baseret virksomhed, der tilbyder en byttetjeneste til sine
medlemmer og under visse omstændigheder andre rejse- og fritidsfordele (“Bytteprogrammet”).
I Europa, Mellemøsten, Afrika og Asien/Stillehavsområdet leverer Interval International Limited
i Mitre House, 1 Canbury Park Road, Kingston upon Thames, Surrey KT2 6JX, Storbritannien
(“II”) bytteprogrammet og andre tjenester under licens fra Interval International, Inc. II’s and
Interval International, Inc.’s moderselskab, Interval Holdings, Inc. er et indirekte datterselskab
af Marriott Vacations Worldwide Corporation (“MVW”), et selskab registreret i Delaware. Disse
vilkår og betingelser gælder for alle, der benytter bytteprogrammet eller tjenester leveret af II, og
udgør sammen med eventuelle ekstra vilkår i medlemskabsansøgningen vilkårene for de enkelte
Byttemedlemskabsaftale med II. Yderligere vilkår og betingelser kan gælde, når et medlem gør
brug af tjenester, der tilbydes online på intervalworld.com. Desuden kan visse af de rejse- og
fritidsfordele, medlemmerne har adgang til, blive leveret af tredjepartsleverandører, og de kan i
så fald være underlagt disse tredjepartsleverandørers vilkår og betingelser. De forpligtelser, som
II har i henhold til disse vilkår og betingelser, kan udføres af II, II’s autoriserede repræsentanter
eller udpegede licenstagere.
DEFINITIONER
1. “Bekræftelse” betyder en skriftlig eller elektronisk bekræftelse fra II, at en anmodning om
ophold er blevet imødekommet.
2. “Byttemedlemskabsaftale” betyder Ansøgningsskemaet om Byttemedlemskab
underskrevet af en enkeltperson med henblik på at blive medlem af II.
3. “Club Interval Gold” refererer til den fordelspakke, der er tilgængelig for individuelle
medlemmer på medlemsferieanlæg, der deltager i Club Interval Gold-programmet, ved betaling af
det tilsvarende Club Interval Gold-medlemsgebyr. Club Interval Gold giver medlemmer fordelene
ved Interval Gold, heriblandt deltagelse i ShortStay-bytte og Interval Options-programmet, samt
deltagelse i Club Interval.
4. “Club Interval-Point” betyder den symbolske valuta, som Club Interval bruger til at
prissætte et medlems hjemferieanlægsboliger og de boliger, som Interval-medlemmet anmoder
om via bytteprogrammet, samt andre alternative boliger, der anmodes om via Interval Optionsprogrammet.
5. “Fast tidspunkt” betyder, at ferieandelen er til rådighed i et bestemt tidsrum hvert år.
6. “Ferieandel” betyder ejerskab af eller rettigheden til at bruge en enhed og bekvemmeligheder
og relaterede faciliteter i en tidsperiode i løbet af et hvilket som helst år og med rettigheder, der går
ud over den foreskrevne eller lovtilladte periode, der gælder for en timeshare-plan.
7. “Flydende tidspunkt” betyder, at ferieandelen ikke er fastsat til et bestemt tidsrum og
kan variere fra år til år. Boliger med flydende tidspunkt er underlagt hjemferieanlæggets eget
reservationssystem og driftsprocedurer.
8. “Hjemferieanlæg” betyder det ferieanlæg, hvor det individuelle medlem ejer en ferieandel.
Hvis det individuelle medlem ejer en ferieandel i mere end ét ferieanlæg, bruges termen
“hjemferieanlæg” til at identificere det ferieanlæg, hvor der gives afkald på en enhedsuge eller
tilsvarende i point for at indgå en bytteaftale.
9. “Individuelt medlem” eller “medlem” betyder en person, flere personer eller en enhed, der
ejer en ferieandel på et medlemsferieanlæg, og som ved at deltage i bytteprogrammet accepterer
vilkårene og betingelserne for medlemskab af og bytteordning hos II med efterfølgende ændringer.
Et individuelt medlem har et lovligt bestående samarbejde med II og hjemferieanlægget, når det
individuelle medlem rettidigt betaler alle gebyrer og afgifter pålagt af II og/eller hjemferieanlægget
og overholder de gældende vilkår og betingelser hos II og hjemferieanlægget.
10. “Interval Gold” og “Interval Platinum” refererer til de opgraderede fordelspakker, der
er tilgængelige for individuelle medlemmer, der har betalt det angivne Interval Gold- eller Interval
Platinum-opgraderingsgebyr. Interval Gold- eller Interval Platinum-status giver medlemmer visse
ekstra rejse- og fritidsfordele, som ikke er tilgængelige via grundlæggende medlemskab af II’s
bytteprogram.
11. “Resort Directory” og “Travel Planner” betyder henholdsvis II’s online og trykte
publikationer. Begge publikationer omfatter betingelser og vilkår for individuelt medlemskab og
bytte såvel som en oversigt over fordele ved II-medlemskab og en beskrivende liste over
udvalgte medlemsresorter.
12. “Medlemsferieanlæg” betyder et ferieanlæg eller medlemsferieklub, hvor en entreprenør,
ejerforening eller anden tredjepart har indgået en formel aftale med II om at stille bolig og faciliteter
til rådighed for medlemmerne, samt ferieanlæg hvor II leverer byttetjenester direkte til ejerne.
13. “Preferred Residences medlemsresort” betyder ethvert resort, der opfylder Preferred
Residences-standarder, og derfor kan et sådant resort refereres til som Preferred Residences
medlemsresort. Der er etableret et unikt sæt af fordele og tjenester til individuelle medlemmer med
godt renomme som resultat af at eje en ferieandel på et Preferred Residences medlemsresort.
14. “Preferred Residences Standards” henviser til visse brandstandarder for service,
udseende, ledelse og drift som etableret af Preferred Hotel Group, Inc (“Preferred”). Varemærkerne
og navnene Preferred Residences Standards er ejet af Preferred og anvendes af II i henhold
til en licens, som II derefter underlicenserer til udviklingsenheden, boligejerforeningen og/
eller resortlederen tilknyttet til hvert Preferred Residences medlemsresort i henhold til en
tilknytningsaftale indgået med II. Enhver sådan licens og underlicens kan afsluttes eller
tilbagekaldes i henhold til sine betingelser.
15. “Collection Points” betyder den valuta, som et medlems bolig i et Preferred Residences
medlemsresort bliver konverteret til efter afståelse. Hvert medlems Collection Points bliver
opbevaret på vedkommendes “Collection Points-konto” indtil det tidspunkt, hvor de skal bruges via
udstedelse af en bekræftelse eller udløber.
16. “Suspendering” eller “Suspenderet ferieanlæg” betyder, at et medlemsferieanlæg
ikke overholder II’s affilieringskontrakt, II’s politikker og procedurer eller på anden måde ikke
har et godt samarbejde med II. Hvis et medlemsferiested er suspenderet, kan behandling af nye
medlemskaber, fornyelse af medlemskab, byttedeponeringer samt anmodninger og andre fordele
og tjenester midlertidigt blive sat på standby.
17. “TDI” eller “Travel Demand Index” betyder de sæsonmæssige indekser, der opdateres
regelmæssigt, så de afspejler cyklusserne for relativ ugentlig efterspørgsel efter et bestemt geografisk
område. TDI er et værktøj til ferieplanlægning, som II tilbyder sine medlemmer til hjælp med at fastslå de
tidsrum, hvor der er bedst mulighed for at rejse til et bestemt geografisk område, og hvor det er mest
sandsynligt, at der er tilgængelige boliger. TDI giver ingen indikation af kvaliteten af eller ønskværdigheden af
at holde ferie på et bestemt ferieanlæg, i et bestemt geografisk område eller i en bestemt sæson, og det er
heller ikke en indikation af, at en bestemt uge er tilgængelig i bytteprogrammet.
18. “Værtsferieanlæg” eller “Værtsbolig” betyder det ferieanlæg, hvortil det individuelle
medlem har fået udstedt en bekræftelse (heriblandt Flexchange-, ShortStay- og Getawaybekræftelser samt genhandlede ophold med E-Plus).
INDIVIDUELT MEDLEMSKAB
1. Ferieanlæggene arrangerer normalt det første medlemskab af II for deres købere. Disse
vilkår og betingelser for medlemskabet udgør medlemmets aftale med II, som er en separat
og særskilt aftale fra medlemmets aftale med entreprenøren eller sælgeren af ferieandelen.
Det individuelle medlemskab starter, når II modtager og har behandlet en enkeltpersons
medlemsansøgning og det relevante medlemskabsgebyr.
2.De efterfølgende år kan individuelle medlemmerforny deres medlemskab direkte hos II, og
medlemskab af bytteprogrammet er frivilligt. Deltagelse i bytteprogrammet er til enhver tid frivilligt.

3. Ingen udvikler af noget medlemsresort er agent for eller indgår i joint venture
med II. II hverken sælger, leaser eller på anden vis formidler andele i fast ejendom eller
andre former for ferieandele. Hverken II eller nogen af II’s medarbejdere eller direktører
har nogen direkte, juridisk eller fordelsmæssig interesse i nogen udvikler eller sælger af
noget medlemsferiested. II-relaterede virksomheder udvikler, ejer og administrerer visse
medlemsferiesteder såsom: Marriott Ownership Resorts, Inc. og deres datterselskaber
udvikler, ejer og administrerer Marriott Vacation Club Destinations-programmer såvel som
individuelle feriesteder under mærkenavnene Marriott Vacation Club® og Grand Residences
by Marriott®; HV Global Group, Inc og deres datterselskaber udvikler og administrerer Hyatt
Residence Club og Hyatt Residence Club Portfolio-programmer, og Vistana™ Signature
Experiences, Inc, og deres datterselskaber udvikler, ejer og administrerer Vistana Signature
Network™, bestående af feriesteder under mærkerne Sheraton og Westin. Andre selskaber
relateret til II, Trading Places International, Inc (“TPI”) og Vacation Resorts International og
Owners’ Resorts and Exchange, Inc (samlet benævnt “VRI”) administrerer et begrænset
antal medlemsferiesteder, der deltager i bytteprogrammet.
4. Medlemsfordele, herunder, men ikke begrænset til, deltagelse i bytteprivilegiet,
særlige byttetjenester og forskellige bonusprogrammer, leveres, så længe medlemmet
og hjemferiestedet har et godt igangværende samarbejde med II. Desuden skal medlemmet
have et lovligt bestående samarbejde med hjemferieanlægget. Medlemskabsfordele ud over
bytteprivilegiet, herunder visse Interval Gold-, Club Interval Gold- og Interval Platinum-fordele,
er underlagt separate vilkår og betingelser. Medlemmer er ikke forpligtet til at bytte deres
ferieandel for at kunne gøre brug af andre af bytteprogrammets fordele udover retten til at bytte.
Medlemmerne er ikke forpligtet til at bytte deres ferieandel for at udnytte andre fordele
i bytteprogrammet.
5. Medlemskab af II er betinget af hjemferieanlæggets fortsatte overholdelse af II’s standarder for
service, omgivelser, ledelse og drift. Hvis et medlemsferieanlæg ikke lever op til disse standarder eller
ikke rettidigt renoverer eller opfører ferieboliger og/eller bekvemmeligheder, som man har forpligtet sig til
iht. bytteprogrammet, eller ikke har et lovligt bestående samarbejde med II (f.eks. undlader at overholde
aftalemæssige forpligtelser, herunder at tilmelde købere og indsende gebyrer, eller ikke udsender
bekræftelser og/eller ikke overholder II’s politikker og procedurer), kan det medføre suspendering
eller ophør af medlemsferieanlæggets tilknytning til II. Et medlemsferieanlægs suspendering eller
ophævelse fra bytteprogrammet kan medføre tab af alle eller nogle medlemsfordele, heriblandt
bytteprivilegiet for ferieanlæggets tilknyttede individuelle medlemmer.
6. Erklæringer vedrørende individuelt medlemskab og bytteprogrammet er begrænset til
materialer, som er leveret eller på anden vis godkendt skriftligt af II. Alle andre erklæringer er ikke
gyldige eller bindende for II. Hverken II eller deres relaterede selskaber er bemyndiget til at afgive
løfter bindende for nogen af de andre, og hver enhed skal kun være ansvarlig for de udsagn, der
fremsættes i deres egne skriftlige materialer eller af deres egne ansatte eller
autoriserede repræsentanter.
7. Ikke alle medlemsferieanlæg er inkluderet i Interval International Resort Directory.
Hvis et medlemsferieanlæg ikke er med i Resort Directory, betyder det dog ikke, at et sådant
medlemsferieanlæg ikke har et lovligt bestående samarbejde med II, eller at de tilknyttede individuelle
medlemmer ikke er berettiget til at bruge bytteprivilegiet. Ligeledes betyder inkludering af et
medlemsferieanlæg i Resort Directory ikke nødvendigvis, at et sådant medlemsferieanlæg har et
lovligt bestående samarbejde med II, eller at et tilknyttet individuelt medlem er berettiget til at bruge
bytteprivilegiet. Der gøres rimelige bestræbelser for at sikre, at de offentliggjorte oplysninger om
ferieanlæg er nøjagtige. II fraskriver sig dog udtrykkeligt ansvar i tilfælde af udeladelser eller fejl.
8. Medlemmerne accepterer, at:
(a) Ferieanlæggenes faciliteter, bekvemmeligheder og tjenester varierer alt efter land, sted
og ferieanlæg, og boligerne varierer mht. størrelse, dekoration og indretning.
(b) Beskrivelsen og bekvemmelighedssymbolerne i Resort Directory for de
enkelte medlemsferieanlæg repræsenterer de faciliteter, der generelt findes i et sådant
medlemsferieanlæg. Enhedernes bekvemmeligheder og udsigt kan dog variere fra enhed til enhed i
et medlemsferieanlæg, og II kan ikke garantere bestemte valg af sådanne elementer i værtsboligen
og ej heller, at alle bekvemmeligheder er tilgængelige i specifikke opholdsperioder. De individuelle
medlemmer skal gennemgå bekræftelsen for specifikke oplysninger om værtsboligen.
(c) Bytteprivilegiet bør ikke være den primære årsag til at købe en ferieandel, og den
relative efterspørgsel angivet i Travel Demand Index for en bestemt uge bør ikke bruges til at
fastslå værdien af den pågældende uge.
(d) Hverken II, Preferred eller nogen af deres respektive associerede virksomheder eller
datterselskaber er ansvarlige for beskadigelse, tab eller tyveri af personlige ejendele i Home Resortboligen, og II, Preferred eller nogen af deres respektive associerede virksomheder er heller ikke
ansvarlige for beskadigelse, tab eller tyveri af personlige ejendele, som sker under medlemmets
brug af Host Resort-boligen. Hverken II, Preferred eller nogen af deres respektive associerede
virksomheder eller datterselskaber er ansvarlige for dødsfald, sygdom, personskade eller
tilskadekomst, der forekommer på enten Home Resort-stedet eller Host Resort-stedet, medmindre
en sådan personskade eller tilskadekomst skyldes II’s uagtsomhed.
(e) Hverken II, Preferred eller nogen af deres respektive associerede virksomheder eller
datterselskaber hæfter eller er ansvarlige for eventuelle krav eller tab opstået i forbindelse med
købet af eller ejerskabet af en ferieandel.
(f) Hverken II, Preferred eller nogen af deres respektive associerede virksomheder fremsætter
nogen garantier, eksplicit eller implicit, for forholdene, kapaciteten, udførelsen eller andre aspekter
af de aktiviteter, events eller de udbydere, der er knyttet til de fordele eller serviceydelser, der er til
rådighed for medlemmer i forbindelse med deres deltagelse i bytteprogrammet, eller de ekstra fordele
og serviceydelser, der er i tilknytning hertil. Aktiviteter, events eller egnetheden eller kvaliteten af de
serviceydelser, som disse udbydere tilbyder, er ikke undersøgt, og når II, Preferred eller nogen af deres
respektive tilknyttede virksomheder tilbyder disse fordele og serviceydelser, er det ikke ensbetydende
med en godkendelse eller anbefaling af fordelene og serviceydelserne. Hvert enkelt medlem fritager
II, Preferred og hver af deres respektive tilknyttede virksomheder for ansvar og frasiger sig enhver ret
over for en sådan part for al personskade, tilskadekomst, død eller sygdom, som opstår under eller
i forbindelse med medlemmets deltagelse i fordele eller serviceydelser, medmindre personskade,
tilskadekomst, død eller sygdom er en følge af II’s, Preferred’s eller nogen af deres respektive associerede
virksomheders eller datterselskabers uagtsomhed.
(g) Det ansvar, der eventuelt påhviler II, Preferred eller nogen af deres respektive associerede
virksomheder eller datterselskaber i forbindelse med individuelt medlemskab og deltagelse i
bytteprogrammet, er begrænset til det årlige medlems- og byttegebyr, som medlemmet har betalt til II.
(h) Alle værtsresortets regler og bestemmelser samt disse vilkår og betingelser skal overholdes.
Overtrædelse af sådanne regler eller disse vilkår og betingelser kan medføre tab af aktuelle og fremtidige
pholdsrettigheder i værtsresortet og/eller annullering af medlemskabet uden yderligere forpligtelser for II.
(i) Hvis en ferieandel ejes af en virksomhed, et partnerskab eller en fond, skal der udpeges en
medarbejder, en partner eller et bestyrelsesmedlem som primær kontaktperson eller administrator til
administration af medlemskabet.
(j) Hvis flere enkeltpersoner er registrerede i et enkelt medlemskab som ejere af en eller flere
ferieandele, skal en enkeltperson og denne enkeltpersons kontaktoplysninger angives som den primære
kontakt, hvortil alt medlemsmateriale, bekræftelser og meddelelser vil blive sendt. Kontaktinformation
for alle andre ejere kan også medtages. For at blive tilknyttet en enkelt medlemskabsregistrering skal hver
kontakts information henvise til det samme bopælsland. II kan fortsætte med at levere medlemskabs- og
byttefordele for alle registrerede ejere, indtil II modtager bekræftet dokumentation af enhver ændring i
ejerskabet af ferieandelen(e).
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(k) Medlemskab af II må kun bruges til personlige og ikke-kommercielle formål.
Enhver anden brug af medlemsfordele kan medføre ophævelse eller afslutning af et medlems
medlemskab og/eller bytteprivilegier såvel som annullering af eksisterende bekræftelser samt tab
af gebyrer forbundet med alle II-medlemskaber og bekræftelser i et sådant medlems besiddelse.
(l) II kan efter eget skøn suspendere eller afslutte et medlemskab, hvis medlemmerne
bruger upassende, krænkende eller diskriminerende adfærd i hans eller hendes interagering med
et andet medlem eller en ansat hos II eller deres medlemsresorter eller på anden vis i hans eller
hendes brug af II’s Community-webforum eller i andre sociale mediekanaler.
(m) I det omfang, det tillades af gældende lov, kan telefonsamtaler mellem enkelte medlemmer og
II-medarbejdere eller -repræsentanter blive registreret og/eller overvåget.
(n) Hvis II undlader, bliver forsinket eller hindret i at opfylde nogen af sine forpligtelser heriblandt,
men ikke begrænset til, at tilvejebringe bytning af bolig på grund af årsager uden for II’s kontrol og uden fejl
eller uagtsomhed fra II’s side, skal II være fritaget for yderligere opfyldelse. Sådanne årsager kan omfatte,
men er ikke begrænset til, naturkatastrofer eller folkefjender, brand, strejker, lockout eller anden form for
arbejdsmæssig uro, optøjer, eksplosion, civil ulydighed, erklæret eller ikkeerklæret krig, revolution, opstand,
boykot, pirateri, terrorhandlinger, offentlige myndigheders handlinger, blokade, embargo, ulykker, pandemier,
epidemier eller karantæne, mangel på arbejdskraft grundet pandemier eller udbredt sygdom et bestemt
servicested, forsinkelser eller misligholdelser, der skyldes offentlige eller private transportvirksomheder og/eller
andre forhold, som i væsentligt omfang påvirker rejser til et bestemt geografisk område eller generelt.
(o) Som en del af en amerikansk baseret koncern er det II forbudt at drive forretning med visse
enheder og enkeltpersoner bosiddende i visse nationalt sanktionerede lande eller på anden vis som
angivet fra tid til anden på en liste vedligeholdt af det amerikanske finansministeriums kontor for kontrol af
udenlandske aktiver (under et: “Blokerede parter”). Hvis II modtager en individuel medlemsansøgning fra
en køber, der er defineret som en blokeret part, vil II nægte en sådan køber medlemskab. Hvis et individuelt
medlem efterfølgende bliver eller fastslås at være en blokeret part, vil II annullere medlemskabet uden
refundering eller andre former for forpligtelse.
(p) Med undtagelse af, hvad der fremgår heraf, gælder disse Vilkår og Betingelser ikke for boliger, der
er forbundet med den hotelrabatfordel, som medlemmer har, eller for visse hotelejendomme, der er tilknyttet
Preferred.
(q) Anvendelse af et automatiseret system, scripting eller enhver anden metode fra et medlem til
at sikre tjenester fra II herunder bekræftelse af et bytte eller køb af en Getaway er forbudt. II forbeholder sig
ret til efter eget skøn at annullere enhver persons bekræftelse(r), som man mistænker for at være resultat
af manipulation ved brug af hjemmesiden intervalworld.com eller på andre måder at udgøre en krænkelse
af disse vilkår og betingelser. Sådanne handlinger kan også resultere i ophævelse eller afslutning af et
medlems medlemskab og/eller ændring
af privilegier.
9. Medlemmer anerkender og accepterer betingelserne i II’s privatlivspolitik. Medlemmer anerkender,
at II er berettiget til at udnytte data tilknyttet individuelle medlemmer af hvilken som helst af følgende grunde:
(a) hvor det er nødvendigt for at levere produkter og tjenester rekvireret af de nævnte medlemmer;
(b) med hensyn til udløb og fornyelse af medlemskab;
(c) til II’s legitime interesser i at udføre sin egen administration, markedsanalyse og driftsmæssige
vurderinger.
10. Overdragelse af medlemmers personlige oplysninger, herunder kontraktoplysninger til
tredjeparter inkl. resorter, ejerforeninger, resortbestyrelser, administrationsselskaber, salgsvirksomheder,
biludlejningsfirmaer, flyselskaber, forsikringsselskaber og andre leverandører er nødvendig, for at II kan
bekræfte oplysninger i forbindelse med et klubmedlems status i bytteprogrammet og/eller i medlemmets
hjemresort og levere produkter og tjenester via handelspartnere i overensstemmelse med betingelserne i
byttemedlemskontrakten.
11. Sådanne data vil blive behandlet i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning og
II’s instruktioner. II har taget rimelige skridt til at sikre, at disse tredjeparter behandler og vedligeholder dine
data sikkert og ikke bruger dine data med henblik på markedsføring af deres egne produkter og tjenester til
medlemmerne.
12. Medmindre medlemmer har fravalgt at modtage sådan kommunikation, kan II informere
dem om produkter og tjenester, som vi anser for at være en integreret del af deres medlemskab
i II, eller som på anden vis kan forbedre medlemsoplevelsen, og som II med rimelighed kan anse
for at være i deres interesse. Sådan markedsføring kan foretages via e-mail eller telefon, herunder
via telemarketingprogrammer, der medfører henvendelser via automatisk opkaldsudstyr, intelligent
opkaldsnummerudstyr og/eller forindtalte meddelelser. Alle e-mails eller SMS’er i forbindelse med
markedsføringsmateriale vil omfatte en mulighed for at fravælge modtagelsen af yderligere meddelelser
elektronisk. Yderligere oplysninger fremgår af vores fortrolighedspolitik.
13. Hvor medlemmer i tillæg til en bekræftelse af et bytte eller en Getaway booker rejsetjenester fra
tredjeparter via links til rådighed på intervalworld.com eller via en facilitering etableret af II, vil de IKKE vil
have rettigheder vedrørende pakker iht. Direktiv (EU) 2015/23/02. Derfor vil II ikke tage ansvar for korrekt
gennemførelse af disse yderligere rejseydelser. I tilfælde af problemer skal det medlem kontakte den
relevante udbyder af ydelsen.
14. Hvor yderligere rejseydelser er booket af medlemmer bosat i Storbritannien og i EU via links
tilvejebragt gennem intervalworld.com eller gennem formidling af II senest 24 timer efter, at en bekræftelse
er blevet udstedt af II, bliver disse rejseydelser en del af et sammenkædet rejsearrangement. Hvis det er
tilfældet, har II, som krævet iht. gældende lovgivning, beskyttelse på plads til at refundere betalinger fra
individuelle medlemmer til II for ydelser, der ikke er blevet leveret fuldt ud på grund af II’s insolvens. Dette
arrangement tilvejebringer ikke en tilbagebetaling i tilfælde af insolvens hos den relevante udbyder af
ydelsen.
15. II har tegnet insolvensbeskyttelse i form af forsikring hos Affirma, et handelsmærke tilhørende MGA
Cover Services Limited, 135 High Street, Crawley, England, RH10 1DQ, virksomhedsregistrering 08444204,
bemyndiget og reguleret af Financial Conduct Authority, virksomhedsregistrering 678541, under bindende
myndighed med HDI Global SE UK, 10 Fenchurch Street, London EC3M 3BE, bemyndiget og reguleret
af Financial Conduct Authority, virksomhedsregistrering 230072, (HDI Global SE UK er en afdeling af HDI
Global SE, som har hjemsted i Hannover, Tyskland, og er godkendt af BaFin, Financial Conduct Authority
og Prudential Regulation Authority), for penge betalt direkte til II. Rejsende kan kontakte denne enhed, hvis
ydelserne bliver nægtet på grund af II’s insolvens. Denne insolvensbeskyttelse dækker ikke kontrakter med
andre parter end II, som kan udføres på trods af II’s insolvens. Direktiv (EU) 2015/2302, som overført til UK’s
nationale lovgivning, er tilgængeligt på legislation.gov.uk/uksi/2018/634/contents/made.
16. Vilkårene og betingelserne for medlemskab af II og brug af bytteprogrammet skal fortolkes i henhold
til engelsk lovgivning. Ved at opretholde individuelt medlemskab af II giver medlemmerne samtykke til, at
alle eventuelle tvister behandles ved de engelske domstole. I tilfælde af retstvister mellem parterne er den
vindende part berettiget til at få dækket alle omkostninger i forbindelse med retstvisten, herunder rimelige
advokatsalærer, med undtagelse af hvor loven forbyder det.
17. Vilkårene og betingelserne for individuelt medlemskab og bytteordninger, heriblandt
forbundne gebyrer, kan ændres af II efter eget skøn. Undtagen hvor det udtrykkeligt er angivet, vil
medlemmerne blive adviseret om sådanne ændringer gennem II’s jævnlige publikationer eller på II’s
website på intervalworld.com.
KRAV TIL DELTAGELSE I BYTTE
For at benytte bytteprivilegiet i henhold til disse betingelser og vilkår, herunder særlige
byttetjenester, skal der være et aktivt og lovligt bestående medlemskab (betalt til fulde),
fra det tidspunkt, hvorpå der foretages en anmodning, til og med de faktisk anmodede
og/eller bekræftede rejsedatoer og/eller slutdatoen for den uge, der deponeres (alt
efter hvad der forekommer sidst). Desuden skal hjemresortet have et lovligt bestående
samarbejde med II, og boligen i hjemresortet skal være til rådighed til ophold som fastslået af II.
Et medlemsresort vil blive registreret som utilgængeligt til ophold, indtil II fastslår, at et sådant
resorts enheder, bekvemmeligheder og faciliteter er tilstrækkeligt færdige til at kunne bruges
til bytteordninger. Desuden skal hjemferieanlægsenheden have ind- og udtjekningsfaciliteter
i hjemferieanlægget, skal være fuldt udstyret og møbleret i overensstemmelse med IIstandarderne og skal inkludere rengøring mindst én gang om ugen.

BYTTEMETOD
Generelt kan medlemmer vælge enten byttemetoden “Anmodning først” eller “Deponering først”
ved brug af byttetjenesten. Det er dog ikke sikkert, at begge byttemetoder er tilgængelige,
hvis en af dem ikke er kompatibel med hjemresortets regler. I nogle tilfælde kan
brugsreglerne for hjemresortet forkorte fristerne, inden for hvilke en bolig i hjemresortet
kan deponeres, og inden for hvilke en bytteanmodning kan placeres. Medlemmerne kan
finde yderligere oplysninger i hjemresortets regler.
BYTTEMETODEN ANMODNING FØRST
1. Med byttemetoden “Anmodning først” mister medlemmer, der bytter med II baseret på uger, ikke
retten til at bo på hjemferieanlægget, førend et bytte er blevet bekræftet. På lignende vis vil medlemmer,
der bytter med II baseret på point, ikke miste retten til deres point, førend et bytte er blevet bekræftet.
Ved bekræftelse overdrages alle rettigheder til at anvende hjemferieanlægget eller alle point
omgående til II.
2. Bytteanmodninger ved hjælp af metoden “Anmodning først” kan foretages op til 24
måneder før startdatoen for den uge/de uger, der afståes til bytte. De anmodede rejsedatoer skal
ligge før eller være de samme som datoerne for de uger, der gives afkald til bytte.
BYTTEMETODEN DEPONERING FØRST
1. I henhold til byttemetoden med Deponering først, og når boligen i hjemmeferiestedet
er deponeret, overdrages alle rettigheder til brug af samme for den/de deponerede uge(r)
omgående til II. Indsendelse eller bekræftelse af en bytteanmodning er ikke nødvendig, for at II kan
bekræfte en deponeret uge eller på anden vis benytte en sådan deponeret uge.
2. Der afkræves intet gebyr for at deponere ferieophold. Der skal dog betales et byttegebyr, når der
fremsættes en bytteanmodning for det deponerede ophold.
3. Deponeringen skal modtages af II mindst 60 dage, men højst 24 måneder før startdatoen for den
uge, der deponeres. Flex-deponeringer (modtaget af II fra 59 dage indtil 14 dage før startdatoen for den
uge, der deponeres) accepteres også, men bytteanmodninger, der fremsættes vha. en Flex-deponering,
skal ske via Flexchange-byttetjenesten.
4. Ved modtagelse af en deponering tildeler II et deponeringsnummer, som skal bruges, når der
fremsættes en bytteanmodning. Bortset fra ophold af varierende længder under II’s ShortStay-byttetjeneste
og bytteanmodninger under Club Interval, som beskrevet herunder, kan der anmodes om et bytte af
samme varighed som det deponerede. Bytteanmodningen kan fremsættes, når deponeringen
foretages, eller når som helst efter modtagelse af deponeringsnummeret, men senest 24
måneder efter startdatoen for den deponerede uge. Desuden skal de rejsedatoer, der anmodes
om, være tidligst 24 måneder før og ikke senere end 24 måneder efter startdatoen for den
deponerede uge, medmindre det individuelle medlem vælger at forlænge deponeringen som
beskrevet i stk. 5 herunder, hvis tilgængelig. Desuden må anmodninger ikke ske mere end 24
måneder før startdatoen for den uge, der anmodes om. Alle standardbytteprocedurer (som beskrevet
nedenfor) skal følges, når der fremsættes en anmodning for den deponerede uge. Hvis der foretages en
Flex-deponering, kan en anmodning kun ske via Flexchange-tjenesten med rejsedatoer, der ikke er senere
end 24 måneder efter startdatoen for den deponerede uge.
5. Ved hjælp af optionen til forlængelse af deponeringen kan medlemmer mod betaling af et
ekstra gebyr forlænge den periode, hvor de kan udnytte en bestemt deponering (“indløsningsvindue”),
med en periode på op til et år. II forbeholder sig ret til at begrænse antallet af gange en enkelt deponering
kan forlænges. Optionen til forlængelse af deponeringen skal benyttes senest tre måneder efter den dato,
hvor det oprindelige eller forlængede indløsningsvindue udløb. Forlængelsen starter på den dato, hvor det
oprindelige eller forlængede indløsningsvindue udløber. Bytteanmodningen, som finder sted i et forlænget
indløsningsvindue, skal fremsættes via II’s Flexchange-tjeneste. Optionen til forlængelse af deponering
kan ikke anvendes til at forlænge udløbet af Club Interval-Point, et E-Plus brugsvindue eller til at
forlænge den periode, i hvilken medlemmer kan anmode om erstatningsophold i henhold til II’s
bytteannulleringspolitik eller til at anmode om ophold i henhold til indløsning af et boligcertifikat.
Alle andre vilkår og betingelser for bytte gælder.
6. ShortStay-bytteprogrammet (“ShortStay Exchange”) er en byttetjeneste, som II tilbyder velansete
medlemmer i Interval Gold-, Club Interval Gold- og Interval Platinum-medlemskabsprogrammerne,
hvor medlemmer mod betaling af gældende skatter og afgifter kan få bekræftet ferieanlægsophold på
mindre end syv dage. Medlemmer, der deltager i et bytteprogram med II og giver afkald på en uge, kan
sikre sig op til to ShortStay-byttebekræftelser for ferieanlægsbolig af samme eller mindre størrelse end
den hjemferieanlægsbolig, medlemmet giver afkald på. Medlemmer, der deltager i et bytteprogram
med II og giver afkald på en uge (dvs. de som ejer ferieandele, der er pointbaserede, eller Club Interval
Gold-medlemmer, der har givet afkald på deres uge for at få Club Interval-Point), kan bekræfte så
mange bekræftelser på et Shortstay-bytte, som deres tilgængelige point tillader. En bekræftelse på et
Shortstay-bytte vil ikke blive udstedt, før tilgængeligheden af ferieugen i hjemferieanlægget eller
det krævede antal point er bekræftet. Helligdage, sommersæsonen og andre rejseperioder med stor
efterspørgsel er normalt ikke tilgængelige via ShortStay-bytteprogrammet. II’s annulleringspolitik gælder
ikke for ShortStay-byttebekræftelser. Annullering af en ShortStay-byttebekræftelse medfører tab af ugen
i hjemferieanlægget eller de point, der gives afkald på samt det byttegebyr, der er betalt for at sikre en
sådan bekræftelse. Alle andre vilkår og betingelser for bytteprogrammet gælder for denne byttetjeneste,
medmindre andet er anført ovenfor.
7. Deponering først og/eller ShortStay-bytteprogrammet er muligvis ikke tilgængeligt for ejere i visse
medlemsferieanlæg på grund af ferieanlæggets interne reservationsprocedurer.
CLUB INTERVAL BYTTEMETODE OG CLUB INTERVAL UGENTLIGE POINTVÆRDIER
1. Club Interval (“Club Interval”) er en pointbaseret bytteservice, hvormed deltagende Club Interval
Gold-medlemmer kan deponere deres ophold på hjemferieanlæg på faste tidspunkter eller flydende
tidspunkter til II i bytte for Club Interval-Point.
2. For at kvalificere til deltagelse i Club Interval må en person eje eller købe en “kvalificerende”
ferieandel. En ferieandel anses for “kvalificeret”, hvis bygherren eller sammenslutningen for det relevante
medlemsferieanlæg har indvilliget i en sådan enhedsuges deltagelse i Club Interval-programmet.
3. Når ejeren af en ferieandel tilmeldes Club Interval Gold, konverteres ejerens medlemskab
hos II til et Club Interval Gold-medlemskab, hvilket betyder, at alle de ferieandele, der ejes
af denne person, både kvalificerede ferieandele og andre ferieandele, vil blive omfattet af
en sådan medlemskabsaftale, dog er det kun tilladt at deponere kvalificerede ferieandele
mod Club Interval-Point. Hvor et Club Interval Gold-medlem desuagtet ovenstående ejer en
ferieandel i et medlemsferieanlæg, der deltager i et virksomhedsmedlemskabsprogram,
samt kvalificerede ferieandele, vil det pågældende Club Interval Gold-medlem bevare sit
Club Interval Gold-medlemskab, som er separat og adskilt fra vedkommendes deltagelse i
virksomhedsmedlemskabsprogrammet.
4. For så vidt angår kvalificerede ferieandele, får Club Interval Gold-medlemmer, ved
deponering af boliger hos II, tildelt et antal Club Interval-Point og har mulighed for at deltage
i pointbaseret bytte. Idet det vedrører alle øvrige ferieandele, som ejes af dette medlem,
samt eventuelle deponeringer af boliger forbundet med kvalificerede ferieandele, som
medlemmet vælger ikke at konvertere til Club Interval-Point, deltager medlemmet fortsat i
bytteprogrammet baseret på de uger, der gives afkald på og som beskrevet i ovenstående
afsnit benævnt “Byttemetoden Anmodning Først” samt “Byttemetoden Deponering Først”.
5. Når ferieandele deponeres, overdrages alle rettigheder til brugen af ferieandelen i
den eller de uger, der deponeres, straks til II. Når der er foretaget en deponering, kan den/
de deponerede uge(r) ikke trækkes tilbage. Det antal Club Interval-Point, som tildeles et Club
Interval Gold-medlem baseret på hans eller hendes deponering af en enhedsuge og beslutning
om at konvertere den til Club Interval-Point, bestemmes fra tid til anden på baggrund af Club
Interval-skemaet over pointværdier, som fastsættes af II, efter eget skøn ved offentliggørelse på II’s
hjemmeside, intervalworld.com. Det nuværende Club Interval-skema over pointværdier er angivet
nedenfor og er fra tid til anden underlagt ændringer fra II. Diagrammet over de aktuelle ugentlige
Club Interval-pointværdier er angivet ovenfor.
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CLUB INTERVAL UGENTIGE POINTVÆRDIER*
TDI
Fire
Tre
To
Et
Studio
Interval soveværelser soveværelser soveværelser værelse
Fuldt
Fuldt
Fuldt
Fuldt
Fuldt
køkken
køkken
køkken
køkken
køkken
10 sove8 sove6 sove4 sove2 sovepladser
pladser
pladser
pladser
pladser
privat
privat
privat
privat
privat
135 – 150
123,750 to
101,250 to 78,750 to
67,500 to 45,000 to
181,500
148,500
115,500
99,000
66,000
115 – 130
103,125 to
84,375 to 65,625 to
56,250 to 37,500 to
151,250
123,750
96,250
82,500
55,000
90 – 110
82,500 to
67,500 to 52,500 to
45,000 to 30,000 to
121,000
99,000
77,000
66,000
44,000
65 – 85
61,875 to
50,625 to 39,375 to
33,750 to 22,500 to
90,750
74,250
57,750
49,500
33,000
50 – 60
41,250 to
33,750 to 26,250 to
22,500 to 15,000 to
60,500
49,500
38,500
33,000
22,000
*Pointangivelser er angivet i intervaller og kan ændres at II fra tid til anden.

Hotelværelse
Intet
køkken
2 sovepladser
privat
40,500 to
59,375
33,750 to
49,500
27,000 to
39,625
20,250 to
29,750
13,500 to
19,750

6. Det faktiske antal Club Interval-Point, som tildeles og indsættes på medlemmets konto
for Interval-Point, afhænger af flere faktorer, som f.eks. den relative ugentlige efterspørgsel på
de anlæg, der er givet afkald på, som angivet via værdifastsættelsen i Travel Demand Index, der
gælder for det geografiske område for den enhedsuge, der er givet afkald på; ferieanlæggets
godkendelse af de boliger, der gives afkald på; enhedsspecifikke egenskaber som f.eks. enhedens
størrelse, privat sovepladskapacitet og køkkenfaciliteter; samt hvor lang tid der er til første
opholdsdato, hvor der gives afkald på boliger til II, som beskrevet nedenfor:
(a) Boliger forbundet med en ferieandel, der deponeres mindst 120 dage eller mere før første
opholdsdato, tildeles 100 % af den ugentlige Club Interval-pointværdi vedr. den deponerede enhedsuge.
(b) Boliger forbundet med en ferieandel, der deponeres 119 til 60 dage før første opholdsdato,
tildeles 75 % af den ugentlige Club Interval-pointværdi vedr. den deponerede enhedsuge.
(c) Boliger forbundet med en ferieandel, der deponeres 119 til 59 til 30 dage før første
opholdsdato, tildeles 50 % af den ugentlige Club Interval-pointværdi vedr. den deponerede enhedsuge.
(d) Boliger forbundet med en ferieandel, der deponeres 29 til 14 dage før første opholdsdato,
tildeles 25 % af den ugentlige Club Interval-pointværdi vedr. den deponerede enhedsuge.
(e) Boliger forbundet med en ferieandel med første opholdsdato 13 dage eller mindre inden
tidspunktet for deponering accepteres ikke.
(f) De Club Interval-Point, der tildeles på baggrund af hver deponering af hjemferieanlæg,
udløber to år efter første opholdsdato for de boliger, der deponeres.
7. Club Interval-skemaet over ugentlige pointværdier repræsenterer det nødvendige antal point,
der skal gives afkald på for at sikre bekræftelse af boliger i intervaller på én uge. Ved bekræftelser
for kortere ophold på én til seks dage, der er tilgængelige via ShortStay-bytteprogrammet, trækkes
det pålagte antal Club Interval-Point fra Club Intervals ugentlige værdier, men varierer alt afhængigt
af, hvilken dag i ugen opholdet begynder. Alle nætter under et ophold fra søndag til torsdag kræver
ca. 10 procent af de point, der kræves for et tilsvarende komplet ugeophold; alle ophold på en
fredag eller en lørdag kræver ca. 25 procent.
8. Alle andre vilkår og betingelser for bytteprogrammet gælder for denne byttetjeneste,
medmindre andet er anført ovenfor.
COLLECTION POINTS
1. Nedenstående diagram over ugentlige værdier af Collection Points repræsenterer den
valutaværdi, der er tildelt hver deponeret opholdsuge fra et Preferred Residences medlemsresort
såvel som Collection Points, der kræves til at foretage et bytte til værtsophold, og det er med
forbehold af ændringer fra tid til anden:
COLLECTION UGENTIGE POINTVÆRDIER
TDI
Range

Studio

Et
soveværelse

To
soveværelser

Tre
soveværelser

Fire soveværelser
Fem soveværelser

135 – 150
115 – 130
90 – 110
65 – 85
50 – 60

5,200 – 5,720
4,400 – 4,840
3,600 – 3,960
2,800 – 3,080
2,000 – 2,200

9,000 – 9,900
7,000 – 7,700
5,400 – 5,940
4,200 – 4,620
3,000 – 3,300

14,500 – 15,950
11,500 – 12,650
9,000 – 9,900
7,000 – 7,700
4,000 – 4,400

20,000 – 22,000
17,000 – 18,700
14,000 – 15,400
10,500 – 11,550
6,000 – 6,600

25,000 – 27,500
21,000 – 23,100
17,000 – 18,700
12,500 – 13,750
8,000 – 8,800

Skemaet over ugentlige “Collection point”-værdier repræsenterer det nødvendige antal point, der
skal gives afkald på for at sikre bekræftelse af boliger i intervaller på én uge. Ved bekræftelser af
kortere ophold på én til seks dage, der er tilgængelige via ShortStay-bytteprogrammet, trækkes
det pålagte antal “Collection point”-værdier fra de ugentlige værdier for “Collection points”, men
varierer alt afhængigt af, hvilken dag i ugen opholdet begynder. Alle nætter under et ophold
fra søndag til torsdag kræver ca. 10 procent af de point, der kræves for et tilsvarende komplet
ugeophold. Hvert ophold fra fredag til søndag kræver ca. 25 procent.
2. Efter modtagelse af en deponering og hvor det er tilladt iht. reglerne for hjemresortet, vil II
konvertere det deponerede ophold til Collection Points. Antallet af Collection Points, der bliver tildelt
og placeret på medlemmets Collection Points-konto, afhænger af mængden af tid forud for den
første opholdsdag, hvor opholdet bliver afstået til II som beskrevet nedenstående:
(a) Boliger forbundet med en ferieandel, der deponeres mindst 60 dage eller mere før
første opholdsdato, tildeles 100 % af den ugentlige “Collection point”-værdi.
(b) Boliger forbundet med en ferieandel, der deponeres fra 50 til 30 dage før første
opholdsdato, tildeles 75 % af den ugentlige “Collection point”-værdi.
(c) Ophold forbundet med en ferieandel med første opholdsdato 29 dage eller mindre inden
tidspunktet for deponering accepteres ikke.
3. Collection Points fra flere deponeringer kan samles og indløses kumulativt i enhver
byttetransaktion, så længe ingen af de anvendte Collection Points udløber inden den sidste
opholdsdag af det anmodede ophold.
4. I enhver byttetransaktion, hvortil der udstedes en bekræftelse for værtsophold, der kræver
færre Collection Points end dem, der aktuelt er på et medlems Collection Points-konto, vil de
Collection Points, der har den tidligste udløbsdato, blive trukket fra medlemmets Collection
Points-konto først. Ubrugte Collection Points vil forblive på medlemmets Collection Points-konto til
fremtidig brug inden deres udløbsdato.
5. Når et medlem fremsætter en anmodning ved brug af Request First-byttemetoden, vil II
fastslå antallet af “Collection points” til rådighed fra det ophold på hjemferiestedet, der afstås, i
overensstemmelse med ovenstående diagram over ugentlige “Collection point”-værdier. Sådanne
“Collection points” kan derefter bruges af medlemmet til at anmode om værtsophold.
6. Alle Collection Points udløber 24 måneder fra startdatoen på ugen, som de er baseret på.
7. Alle andre vilkår og betingelser for bytteprogrammet gælder for brug af “Collection points”,
medmindre andet er anført ovenfor.
BYTTEPROCEDURER OG PRIORITETER
1. (a) Ferieandele, der er tilgængelige til ophold som fastslået af II, kan overdrages til II i
enheder på én uge. Generelt skal ejere af ferieandele med flydende tidspunkt først kontakte deres
hjemferieanlæg for at reservere en bestemt enhed og et bestemt tidsrum i deres hjemferieanlæg
eller på anden vis få bekræftet, at de har mulighed for at bytte, før de deponerer.

(i) Hvis hjemferieanlægget tidligere har deponeret boliger på vegne af medlemmet,
skal medlemmet kontakte hjemferieanlægget og anmode om, at en reservation eller et
deponeringsnummer tildeles ham eller hende. Hjemferieanlægget skal dernæst fremsende
reserveringsoplysningerne til II.
(ii) Ejere, hvis ferieandele udtrykkes gennem point, kan kontakte II for at fremsætte
en bytteanmodning ved hjælp af byttemetoden “Anmodning først”, men der udstedes ikke nogen
bekræftelse, før hjemferieanlægget har bekræftet, at det nødvendige antal point er tilgængelige.
(b) Almindelige bytteanmodninger, hvad enten de fremsættes via metoden “Deponering først”
eller “Anmodning først”, skal modtages af II mindst 60 dage før startdatoen for den uge, der anmodes om.
(c) Ved bytteanmodninger, som finder sted mindre end 60 dage før den rejsedato, der
anmodes om, er Flexchange en særlig byttetjeneste, hvor bytteanmodninger kan ske pr. telefon
eller via internettet på intervalworld.com, hvorefter der modtages en øjeblikkelig bekræftelse fra
59 dage indtil 24 timer før de ønskede rejsedatoer. Hvis der er foretaget en Flex-deponering, skal
bytteanmodningen fremsættes via Flexchange-tjenesten. Der tilbydes en tilgængelig værtsbolig
for den dato, der anmodes om, og der udstedes straks en bekræftelse, hvis en af de tilgængelige
boliger, der tilbydes ved opkaldet, accepteres. Helligdage, sommerperioden og andre meget
efterspurgte uger er normalt ikke tilgængelige via Flexchange.
(d) Uanset den valgte metode gælder det, at når en bytteanmodning er indsendt,
kan den kun annulleres, hvis II modtager annulleringen, før anmodningen bekræftes.
Når bekræftelse først har fundet sted, kan bekræftelsen kun annulleres i henhold til II’s
bytteannulleringspolitik som beskrevet i stk. 8 og 9 i dette afsnit.
(e) Point (herunder Club Interval-Point og Collection-Point) bliver ikke fratrukket eller
betragtet som anvendte, før et bytte er bekræftet. Et medlem må imidlertid ikke bruge de samme
Club Interval-Point til mere end én bytteanmodning ad gangen. For at kunne udstede en Club
Interval-bekræftelse skal antallet af nødvendige Club Interval-Point Collection-Point være baseret på
de bytteboliger, der anmodes om i overensstemmelse med ovenstående Club Interval-skema over
pointværdier. Når der er udstedt en pointbaseret bekræftelse, anses medlemmet for at have brugt
det antal point, der gælder for en sådan bekræftelse, og de pågældende point vil ikke længere
være tilgængelige for det pågældende medlem, medmindre bekræftelsen annulleres i henhold til
II’s bytteannulleringspolitik som beskrevet i stk. 8 og 9 i dette afsnit. Hvis en given bytteanmodning
ikke bekræftes, vil der ikke blive trukket nogen point fra medlemmets konto.
2. For at fremsætte en gyldig bytteanmodning skal der anmodes om mindst tre forskellige
ferieanlæg og ét tidsrum, tre forskellige tidsrum og ét ferieanlæg eller to forskellige ferieanlæg og
to forskellige tidsrum. Medlemmer kan modtage bekræftelse på et hvilket som helst ferieanlæg
eller et hvilket som helst tidsrum, som de har anmodet om.
3. For de medlemmer, som bytter hos II ved at deponere eller give afkald på en ferieuge,
kan medlemmet anmode om at rejse med et antal personer svarende til det maksimale antal
sovepladser i den bolig, der deponeres eller gives afkald på, forudsat at det antal personer,
der rejser, ikke overstiger den standardrejseselskabsstørrelse, der er knyttet til den enkelte
enhedstype, som følger: hotel, etværelsesbolig eller lejlighed — to personer; enhed med ét
soveværelse — fire personer; enhed med to soveværelser — seks personer; enhed med tre
soveværelser — otte personer; og enhed med fire soveværelser — 10 personer. Der kan udstedes
bekræftelser til en enhed, der kan rumme personerne i medlemmets rejseselskab, uanset om
den hjemferieanlægsbolig, der deponeres eller gives afkald på, har plads til flere personer. Hvis
for eksempel et medlem giver afkald på en enhed med to soveværelser, hvor der er plads til seks
personer, men kun rejser med fire personer, kan han eller hun få bekræftet enten en enhed med to
soveværelser eller en enhed med ét soveværelse. I alle tilfælde forbedres byttemulighederne ved at
acceptere alle enheder, som kan rumme det antal personer, der rejser.
4. Bytteaftaler arrangeres ud fra tilgængeligheden, hvor der tages højde for konceptet
“Sammenligneligt bytte”, som forklares i stk. 13 og 14 i dette afsnit. Hverken II,
entreprenører eller udbydere kan garantere opfyldelsen af en bestemt anmodning, da alle
uger indsendes på vilkårlig basis. Generelt har II ingen kontrol over timing, beliggenhed eller
antal uger, der er tilgængelige for bytteprogrammet.
5. Nogle medlemmer kan være underlagt begrænsninger, så de ikke kan bytte til
ferieanlæg i samme geografiske område som den hjemferieanlægsbolig, der deponeres
eller gives afkald på. Disse begrænsninger gælder for øjeblikket i Aruba; Barbados; Cabo
San Lucas, Mexico; Cancún, Mexico; Cypern; Den Dominikanske Republik; Door County,
Wisconsin; Det østlige British Columbia; Gatlinburg/Pigeon Forge, Tennessee; Grand
Bahama Island; Grand Cayman Island; Guatemala; Hawaii (øen Hawaii); Maui, Hawaii;
Kauai, Hawaii; Hilton Head, South Carolina; Lake Tahoe, Californien; Las Vegas, Nevada;
Madeira, Portugal; Malta; Marco Island, Florida; Mazatlán, Mexico; Naples, Florida;
Okaloosa og Walton County, Florida; Orlando/Kissimmee, Florida; Palm Desert, Californien;
Palm Springs, Californien; Phuket, Thailand; Puerto Vallarta, Mexico; Riviera Maya,
Mexico; Riviera Nayarit, Mexico; St. Maarten, De Nederlandske Antiller; Stateline, Nevada;
Summit County, Colorado; og Williamsburg, Virginia. Generelt gælder denne begrænsning
ikke for medlemmer, der fremsætter en bytteanmodning til medlemsferieanlæg under
fælles ejerskab eller ledelse med hjemferieanlægget. Yderligere geografiske områder
kan blive begrænset i fremtiden. Medlemmer, der bliver berørt af eventuelle fremtidige
begrænsninger, underrettes via II’s jævnlige udgivelser.
6. Kun II kan bekræfte anmodninger om feriebytte, og kun skriftlige bekræftelser fra II er
gyldige. II vil forsøge at bekræfte en anmodning indtil 48 timer før de seneste rejsedatoer, der
anmodes om; men de sidste 29 dage før de sidste rejsedatoer, der anmodes om, vil II kontakte
medlemmet pr. telefon for at få medlemmets accept, før der udstedes en bekræftelse.
7. (a) For medlemmer, der ønsker at ændre værtsbolig efter at have modtaget en bekræftelse,
men ikke ønsker at annullere bekræftelsen, kan E-Plus mod betaling af et ekstragebyr bruges
af individuelle medlemmer til at “genhandle” den oprindelige bekræftelse op til i alt tre gange
for forskellige værtsboliger og/eller alternative ferieperioder. Muligheden for at bruge E-Plus kan
tilkøbes på et hvilket som helst tidspunkt efter det tidspunkt, hvor bytteanmodningen oprindeligt
blev foretaget, og fortsætter op til fem (5) dage efter bekræftelsesudstedelsen, så længe købet
foretages før opholdet på værtsboligen, og værtsferieanlægget har et godt samarbejde med
II. E-Plus kan bruges til at sikre op til tre (3) genhandler af medlemmets værtsbolig og/eller
ferieperioder på et hvilket som helst tidspunkt op til 12 måneder efter den første dato for ophold på
værtsboligen ifølge den oprindelige bekræftelse (“brugsvinduet for E-Plus”). Når først brugsvinduet
for E-Plus er etableret, ændres det ikke ved efterfølgende genhandler.
(b) Ved transaktion af en E-Plus genhandel kan medlemmet få vist de tilgængelige
værtsboliger, og der vil omgående blive udstedt en bekræftelse, hvis den ønskede bolig er
tilgængelig på det tidspunkt, hvor genhandlen startes. Anmodninger om genhandler kan foretages
både online eller telefonisk.
(c) (i) Når medlemmet udfører en transaktion med E-Plus genhandel 60 dage eller mere
fra den første dato for opholdet ifølge bekræftelsen eller en tidligere udstedt genhandel (hvis det er
relevant), vil vedkommende være berettiget til at vælge en tilgængelig bolig med rejsedatoer på et
hvilket som helst tidspunkt op til udløbet af E-Plus brugsvinduet.
(ii) Hvis medlemmet anmoder om en E-Plus genhandel 59 dage til 24 timer før
første dato for opholdet ifølge bekræftelsen eller den første genhandel (hvis det er relevant), kan
medlemmet kun vælge blandt boliger med opholdsdatoer, der starter op til 60 dage efter den første
dato for opholdet ifølge bekræftelsen eller den tidligere udstedte genhandel. Enhver anmodning om
efterfølgende genhandel gælder kun for værtsboliger med opholdsdatoer 60 dage eller mindre før
første dato for opholdet ifølge den aktuelle genhandel.
(iii) E-Plus kan ikke anvendes til at ændre værtsbolig mindre end 24 timer før
første dato for opholdet for den aktuelle værtsbolig.
(d) For E-Plus genhandler, hvor der er givet afkald på point (herunder Club Interval-Point og
Collection-Point) til bekræftelsen:
(i) Hvor det antal point, der er nødvendig for en genhandel, er lig med eller mindre
end antallet af point, der er påkrævet for bekræftelsen eller tidligere udstedte genhandler (hvis
det er relevant), vil der ikke blive returneret point til medlemmets point eller til Club Interval - eller
Collection-Pointkontoen.
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(ii) Hvor det antal point eller Club Interval Gold-Point, der er nødvendig for en
genhandel, er større end det antal, der er givet afkald på for bekræftelsen eller tidligere udstedte
genhandler (hvis det er relevant), vil medlemmet være nødsaget til at give afkald på de yderligere
nødvendige point. En genhandel vil ikke blive bekræftet, førend tilgængeligheden af de nødvendige
antal point er blevet verificeret af hjemferieanlægget.
(e) Der kan kun foretages ét køb af E-Plus for hver specifik bekræftelse.
(f) E-Plus må ikke købes til brug sammen med en ShortStay-byttebekræftelse, en
Interval Options-bekræftelse eller til køb af bolig gennem Getaway-programmet.
(g) E-Plus må ikke anvendes til at sikre en genhandel, hvor værtsboligen af en eller
anden grund ikke er tilgængelig som bolig.
(h) E-Plus er måske ikke tilgængelig for ejere på nogle medlemsferieanlæg på grund af
hjemferieanlæggenes interne regler.
8. II’s bytteannulleringspolitik — Bekræftelser af bytte baseret på andet end Club Interval-Point:
(a) De eneste omstændigheder, hvorunder et medlem, der bruger bytteprogrammet,
kan miste brugen af og opholdet i hjemferieanlægsboligen eller point, der er blevet
givet afkald på, uden at få tilbudt værtsophold, er, hvis et medlem: (i) ved brug af
byttemetoden “Deponering først” undlader at indsende en gyldig bytteanmodning inden
for det foreskrevne tidsrum; (ii) ved brug af byttemetoden “Deponering først” anmoder
om en bolig, der ikke er tilgængelig, og undlader at acceptere alternative boliger og/eller
tidsrum, der tilbydes; (iii) annullerer en bekræftelse syv dage eller mere før den første
opholdsdato i den værtsbolig, der annulleres, og undlader at anmode om en alternativ
bolig i henhold til II’s bytteannulleringspolitik; (iv) annullerer en bekræftelse mindre end
syv dage før den første opholdsdato i den værtsbolig, der annulleres; (v) annullerer eller
mister brugen af en bekræftelse på noget tidspunkt på grund af risiko for eller faktisk
beskadigelse eller ødelæggelse af værtsferieanlægsboligen; (vi) annullerer en bekræftelse
for en alternativ værtsbolig, der tidligere blev udstedt til medlemmet i henhold til II’s
bytteannulleringspolitik; eller (vii) hvor brugen af hjemferieanlægsboligen for II går tabt eller
forhindres på grund af omstændigheder, der er uden for II’s kontrol.
(b) I henhold til II’s bytteannulleringspolitik kan et medlem annullere en
bekræftelse(med undtagelse af E-Plus genhandler) ved at underrette II om sit ønske om
at annullere en sådan bekræftelse inden for de første 24 timer, efter at bytteanmodningen
er blevet bekræftet. Hvis medlemmet har brugt byttemetoden “Deponering først”, refunderes
medlemmets byttegebyr, og deponeringen ændres, så medlemmet på et senere tidspunkt kan
indløse en sådan deponering og bruge den til en anden bytteanmodning. Hvis medlemmet har
brugt byttemetoden “Anmodning først”, refunderes medlemmets byttegebyr, og retten til ophold i
hjemferieanlægget går tilbage til medlemmet.
(c) Hvis et medlem underretter II om sit ønske om at annullere en bekræftelse
syv dage eller mere før den første dato for opholdet i den værtsbolig, der annulleres, har
medlemmet ret til at anmode om en alternativ byttebolig, så længe medlemmet anmoder
om en rejse, der finder sted senest 12 måneder efter den dato, hvor medlemmet annullerer
den pågældende bekræftelse for værtsboligen. Det tidsrum, hvor medlemmet er berettiget
til at anmode om en alternativ byttebolig, er dog begrænset som beskrevet nedenfor:
(i) Hvis et medlem underretter II om sit ønske om at annullere en bekræftelse
60 dage eller mere før den første opholdsdato i sin værtsbolig, kan medlemmet når som
helst anmode om en alternativ byttebolig efter annulleringen op til 24 timer før første
opholdsdato i en sådan alternativ byttebolig.
(ii) Hvis et medlem underretter II om sit ønske om at annullere bekræftelsen 59
dage til 14 dage før den første opholdsdato i sin værtsbolig, kan medlemmet når som helst
anmode om en alternativ byttebolig 59 dage til 24 timer før den første opholdsdato i en
sådan alternativ byttebolig.
(iii) Hvis et medlem underretter II om sit ønske om at annullere bekræftelsen 13
dage til syv dage før den første opholdsdato i sin værtsbolig, kan medlemmet anmode om
en alternativ byttebolig fra et begrænset udvalg af rejsedestinationer 30 dage til 24 timer
før den første opholdsdato i en sådan alternativ byttebolig.
(iv) II beholder det byttegebyr, der oprindeligt blev betalt for at sikre den
annullerede bekræftelse.
9. II’s bytteannulleringspolitik — Bekræftelser af bytte baseret på Club Interval-Point:
(a) De eneste omstændigheder, hvorunder et Club Interval Gold-medlem, der bruger
bytteprogrammet med II baseret på at give afkald på Club Interval-Point, kan miste brugen af
sine point uden at blive tilbudt værtsboliger, er, hvis dette Club Interval Gold-medlem:
(i) undlader at indsende en gyldig bytteanmodning, inden disse Club Interval-Point udløber;
(ii) anmoder om boliger, der ikke er tilgængelige, og undlader at acceptere alternative
beliggenheder og/eller tidsrum, der tilbydes inden Club Interval-Pointene udløber; (iii)
annullerer eller mister brugen af en bekræftelse på noget tidspunkt på grund af risiko for
eller faktisk beskadigelse eller ødelæggelse af værtsferieanlægsboligen; eller (iv) hvis brugen
af boligerne forbundet med den kvalificerede ferieandel, hvor disse Club Interval-Point blev
udstedt, mistes eller svækkes på grund af omstændigheder, der ligger uden for II’s kontrol.
(b) I henhold til II’s bytteannulleringspolitik for pointbaserede Club Intervalbyttebekræftelser (med undtagelse af E-Plus genhandler)er et Club Interval Gold-medlem
berettiget til at annullere en bekræftelse ved at underrette II om sit ønske om at annullere en sådan
bekræftelse inden for de første 24 timer, efter at bytteanmodningen er blevet bekræftet. I et sådant
tilfælde indsættes de Club Interval-Point, der er blevet brugt til bekræftelsen, igen på medlemmets konto, og
eventuelt betalte byttegebyrer i forbindelse med den annullerede bekræftelse refunderes.
(c) Når et Club Interval Gold-medlem underretter II om sit ønske om at annullere
en bekræftelse én eller flere dage før første opholdsdato i den værtsbolig, der annulleres,
får medlemmet refunderet en procentdel af de Club Interval-Point, der blev brugt til
bekræftelsen, som beskrevet nedenfor:
(i) Når et Club Interval Gold-medlem underretter II om sit ønske om at annullere
bekræftelsen 120 dage eller mere før første opholdsdato i sin værtsbolig, modtager Club
Interval Gold-medlemmet en refundering på 100 % af de brugte Club Interval Gold-Point.
(ii) Når et Club Interval Gold-medlem underretter II om sit ønske om at annullere
bekræftelsen 119 til 60 dage før første opholdsdato i sin værtsbolig, modtager Club Interval
Gold-medlemmet en refundering på 75 % af de brugte point.
(iii) Når Club Interval Gold-medlemmet underretter II om sit ønske om at
annullere bekræftelsen 59 til 30 dage før første opholdsdato i sin værtsbolig, modtager
Club Interval Gold-medlemmet en refundering på 50 % af de brugte point.
(iv) Når Club Interval Gold-medlemmet underretter II om sit ønske om at
annullere bekræftelsen 29 dage til 1 dag før første opholdsdato i sin værtsbolig, modtager
Club Interval Gold-medlemmet en refundering på 25 % af de brugte point.
(v) II beholder det byttegebyr, der oprindeligt blev betalt for at sikre den
annullerede bekræftelse.
10. (a) Uanset det førnævnte i stk. 8 og 9, kan et medlem ikke anmode om en alternativ
byttebolig, hvis medlemmet har annulleret eller mistet brugen af bekræftelse, fordi
værtsferieanlægsboligen er blevet beskadiget eller ødelagt, eller hvis der er overhængende
risiko for en sådan beskadigelse eller ødelæggelse. II forbeholder sig ret til at nægte et
medlem en alternativ byttebolig iht. II’s bytteannulleringspolitik, hvis et sådant medlem har
modtaget kompensation for sin annullerede byttebolig i henhold til forsikringen for bytteannullering
eller på anden vis.
(b) Hvis et medlem anmoder om en alternativ byttebolig i henhold til II’s
bytteannulleringspolitik, gælder det, at medlemmet er berettiget til at anmode om en
alternativ værtsbolig, hvis kvalitet er sammenlignelig med den hjemferieanlægsbolig, der
tidligere blev givet afkald på.
(c) Den dato, hvor medlemmet annullerer, anses som værende den nye dato, hvor
der gives afkald, når der skal fastsættes prioritet i henhold til stk. 14 (e).
(d) Ingen anmodninger om en alternativ byttebolig berettiger til en intern
bytteprioritet som beskrevet i stk. 15 herunder.

(e) Hvis det er muligt at anmode om en alternativ byttebolig i henhold til II’s
bytteannulleringspolitik, betaler medlemmet et ekstra byttegebyr, når han eller hun
anmoder om en alternativ byttebolig.
(f) II’s annulleringspolitik gælder ikke for ShortStay-byttebekræftelser,
Getaway-bekræftelser eller Interval Options-bekræftelser. Annullering af en
ShortStay-byttebekræftelse eller Interval Options-bekræftelse medfører tab af ugen i
hjemferieanlægget eller de point, der gives afkald på.
11. Uanset hvilken kalender medlemsferieanlægget følger, kan medlemmerne bekræftes i et
ferieanlæg med ugentlige tidsperioder, der starter på en hvilken som helst af dagene i ugen.
12. Alle uger, som II ikke har bekræftet over for et medlem, vil blive brugt af II til generelle
kommercielle formål.
13. Bytteprogrammet er baseret på konceptet “Sammenligneligt bytte”. Sammenligneligt bytte
forsøger i videst muligt omfang at afbalancere udbuddet af og efterspørgslen efter den ferieperiode,
der gives afkald på til bytteprogrammet, med udbuddet af og efterspørgslen efter den ferieperiode,
der anmodes om i bytte. Sammenligneligt bytte forsøger også at sikre, at medlemmer så vidt
muligt får bekræftelser for ferieanlæg, der har en sammenlignelig kvalitet med hjemferieanlægget.
14. For at nå sit mål om at tilbyde medlemmet en bytteoplevelse, der kan sammenlignes
med hjemferieanlægget, tildeler II derfor alle anmodninger en prioritet baseret på følgende
faktorer:
(a) Udbuddet af og efterspørgslen i bytteprogrammet efter den ferieperiode,
der deponeres (Deponering først), eller som tilbydes i bytte (Anmodning først), og for
hjemferieanlægget.
(b) Udbuddet af og efterspørgslen i bytteprogrammet efter den ferieperiode og det
medlemsferieanlæg, der anmodes om i bytte.
(c) Kvaliteten, faciliteterne og den samlede oplevelse i hjemferieanlægget
sammenlignet med kvaliteten, faciliteterne og den samlede oplevelse i det
medlemsferieanlæg, der anmodes om i bytte. Dette baseres på evalueringsskemaer
modtaget fra byttegæster hos hjemferieanlægget, inspektion og evaluering af
ferieanlæggene og andre oplysninger, som II modtager om hjemferieanlægget.
(d) Når bytteanmodningen modtages af II, vil den første af to identiske anmodninger
om samme ferieperiode med identisk afkald have højest prioritet.
(e) Hvor lang tid der er til den første opholdsdato, hvor der gives afkald på
ferieperioden i hjemferieanlægget til II.
(f) Den enhedstype og private sovepladskapacitet, der gives afkald på,
sammenlignet med den enhedstype og private sovepladskapacitet, der anmodes om. Den
fastsatte prioritet for bytteanmodninger baseres på det antal personer, som kan opholde sig privat
i den hjemferieanlægsenhed, der er deponeret eller givet afkald på. Det antal personer, der kan
opholde sig privat, fastsættes generelt ud fra to personer pr. privat soveområde med adgang til
et badeværelse. En sådan badeværelsesadgang må ikke genere privatlivet for personer, der tager
ophold i enhedens andre private soveområder.
Alle de ovenstående faktorer, med undtagelse af, hvornår der gives afkald på ophold i
hjemferieanlægget, hvornår en anmodning modtages, og enhedstypen samt sovekapaciteten,
ændres konstant og opdateres løbende af II.
Ikke alle faktorer som beskrevet ovenfor gælder for pointbaseret bytte (eller er alternativt
allerede taget i betragtning i udarbejdelsen af det ugentlige Club Interval - Collection-skema over
pointværdier).
15. Ud over ovenstående kan der under byttebekræftelsesprocessen gives prioritet
til følgende:
(a) Medlemmer, der anmoder om bytte med udvalgte medlemsferieanlæg,
der ejes af og under visse omstændigheder markedsføres og/eller administreres af
hjemferieanlægget og
(b) Medlemmer, der ejer en ferieandel i et medlemsferieanlæg i de geografiske
områder Australien, New Zealand og/eller Sydafrika, og anmoder om bytte med andre
medlemsferieanlæg i samme geografiske område som medlemmets hjemferieanlæg.
16. Værtsboligen må kun bruges til personlige og ikke-kommercielle formål. Det er udtrykkeligt
forbudt for medlemmerne at bytte eller udleje værtsboligen, herunder, men ikke begrænset til, at
tilbyde værtsboligen til salg eller udlejning til tredjeparter ved brug af et gæstecertifikat eller andet.
Hvis værtsboligen ikke kan bruges, er medlemmerne ikke berettiget til at bruge hjemferieanlægget
i den periode, der gives afkald på. Bekræftelser udstedes normalt kun i det medlems navn, der
fremsætter bytteanmodningen, og værtsboligen må kun bruges af medlemmet og medfølgende
gæster, medmindre der indhentes et gæstecertifikat hos II. Der skal betales et gebyr for hver
bekræftelse, der tildeles via et gæstecertifikat, samt eventuelt gældende afgifter, når der anmodes
om dette certifikat. Dette gebyr på gæstecertifikat lægges oven i det krævede byttegebyr, når
bytteanmodningen indgives. Uagtet det foregående er Interval Platinum-medlemmer berettiget
til at anmode om op til fem (5) gæstecertifikater om året uden at skulle betale gebyr for
gæstecertifikaterne. Yderligere gæstecertifikater er til rådighed for Interval Platinum-medlemmer
mod betaling af det gældende gebyr for gæstecertifikater. Hvis der ikke indhentes et
gæstecertifikat til et medlems gæst, når medlemmet planlægger ikke at bebo værtsboligen,
kan det medføre ophør af medlemskabet og annullering af eksisterende bekræftelser
på fremtidige rejsedatoer. Et medlems gæster, som ankommer til et ferieanlæg uden
et gæstecertifikat, vil blive nægtet adgang til boligen, indtil medlemmet har købt et
gæstecertifikat hos II.
17. Medlemmet er ansvarlig for handlinger og udeladelser for de personer, der har ophold i
værtsboligen, heriblandt tab eller skader i værtsferieanlægget eller værtsboligen. Personer under
21 år er ikke berettigede til at modtage et gæstecertifikat. Endvidere er udstedelsen af et
gæstecertifikat og brugen af værtsboligen underlagt alle restriktioner og begrænsninger,
som eventuelt pålægges af værtsferieanlægget. Medlemmerne har udtrykkeligt forbud
mod at sælge eller bytte gæstecertifikater mod kontanter, bytteobjekter eller andre former
for vederlag. Hvis nogen af ovenstående vilkår ikke overholdes, forbeholder II sig ret til at
tilbagekalde gæstecertifikatet og annullere den pågældende bekræftelse.
18. Ved at deponere en uge eller indsende en bytteanmodning erklærer og accepterer
medlemmer, at de har ret til at bruge eller tildele hjemferieanlægsboligen, og at alle
vedligeholdelsesafgifter eller lignende påkrævede udgifter er blevet betalt til og med datoen for
den uge, der deponeres eller gives afkald på i bytteordningen og de anmodede rejsedatoer.
Bytteprivilegier kan nægtes, hvis sådanne vedligeholdelsesafgifter eller lignende udgifter
til hjemferieanlægget ikke er blevet betalt. II forbeholder sig ret til at annullere en
eventuelt tidligere udstedt bekræftelse, hvis II efterfølgende modtager meddelelse om,
at et medlem ikke rettidigt har betalt forfaldne gebyrer, værdiansættelser eller andre
gebyrer. En enhedsuge eller point, der svarer hertil, må ikke udlejes, byttes eller overdrages
til en tredjepart, når den er blevet deponeret i bytteprogrammet, samtidig med at II forsøger at
opfylde en bytteanmodning, eller efter at II har udstedt en bekræftelse. Desuden gælder det, at
hvis ferieandelen sælges, efter at der er deponeret en enhedsuge eller point, der svarer hertil,
samtidig med at der foreligger en bytteanmodning hos II, eller efter at II har udstedt en bekræftelse
for en uge, er et sådant salg underlagt II’s eksklusive ret til at bruge den deponerede uge. Alle
handlinger, der er i strid med førnævnte, betyder, at medlemmet pålægges et administrationsgebyr,
og medlemmet er ansvarlig for alle tab, som II eller enhver af deres associerede selskaber eller
datterselskaber måtte lide. Desuden kan alle det individuelle medlems medlemsprivilegier hos II
blive ophævet (uden yderligere forpligtelser for II), indtil alle udestående beløb er blevet betalt.
SÆRLIGE BYTTETJENESTER
1. Getaway-programmet er en særlig byttetjeneste, der tilbydes af II fra tid til anden, hvor ophold
på ferieanlæg bekræftes over for medlemmerne mod betaling af et gebyr plus gældende afgifter.
Ferieanlægsboligen, som er tilgængelig via Getaway-programmet, inkluderer ferieanlægsboliger,
der er blevet deponeret eller givet afkald på af medlemmer, men ikke på anden vis bruges af II, og
ferieanlægsboliger, der tilbydes til II direkte fra ferieanlægsentreprenører eller andre tredjeparter. Det
gebyr, medlemmerne skal betale til II, baseres primært på størrelsen af den enhed, der bekræftes,
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boligens beliggenhed, opholdsdatoen og opholdets varighed. Medlemmerne behøver ikke give
afkald på hjemferieanlægget for at deltage i Getaway-programmet. Interval Platinummedlemmer har “prioritetsadgang” til Getaway, som giver Interval Platinum-medlemmer
mulighed for at se og reservere udvalgte og nyligt tilføjede Getaway-ferieanlæg før andre
medlemmer, dog forudsat at prioritetsadgang til Getaway ikke gælder for ferieanlægsboliger
59 dage eller mindre før første opholdsdato. Ferieanlægsboliger er tilgængelige for alle
medlemmer med et lovligt bestående medlemskab på det pågældende tidspunkt. Under
visse omstændigheder kan medlemmer ikke bekræftes via Getaway-programmet i deres
hjemferieanlæg eller i medlemsferieanlæg, der, direkte eller indirekte, er under samme
ejerskab eller styring som hjemferieanlægget, pga. hjemferieanlæggets interne regler,
bestemmelser eller procedurer. II forbeholder sig ret til at begrænse det antal Getawaybekræftelser, der udstedes til et bestemt medlem et bestemt år, og til at begrænse antallet
af bekræftede enheder over for et medlem på en bestemt rejsedato eller for et bestemt
medlemsferieanlæg.
2. (a) Interval Options-programmet er en alternativ byttetjeneste, som II tilbyder medlemmer
af Interval Gold-, Club Interval Gold- og Interval Platinum-medlemsprogrammerne, hvor de
pågældende medlemmer kan bytte deres hjemferiestedsbolig til en kredit, der kan anvendes til
køb af krydstogt-, spa- eller golfferier samt rundrejser og visse andre tjenester såsom Interval
Experiences. Interval Options-programmet er muligvis ikke tilgængeligt for alle Interval Gold-, Club
Interval Gold- og Interval Platinum-medlemmer baseret på deres Home Resorts interne regler,
bestemmelser eller procedurer.
(b) For alle Interval Options-bytteanmodninger skal der betales et byttegebyr, som
fastsættes af II på tidspunktet for anmodningen. For krydstogts-, golf- eller spa-feriepakker
skal der også betales et supplerende gebyr efter II’s bekræftelse heraf. Størrelsen af
det supplerende gebyr bliver vurderet på personbasis og varierer afhængigt af mange
faktorer herunder, men ikke begrænset til, den valgte alternative ferie, rejseruten og valgte
rejsedatoer, det valgte ophold og det afståede ophold på hjemresortet. For reservationer af
hotelbytte bliver der evt. opkrævet en yderligere betaling, der skal erlægges på tidspunktet
for bekræftelse. Den yderligere afkrævede betaling vil være baseret på mange faktorer,
inkl. antallet af bekræftede nætter, valgt hotel, værelsestype og rejsedatoer.
(c) Kampagne- eller rabatkuponer kan ikke anvendes i forbindelse med krydstogter,
feriepakker eller hoteller booket via Interval Options.
(d) Bytteværdien af hjemresortets enhed svarer ikke nødvendigvis til en rimelig lejeværdi
for en sådan enhed. Kun én enhed på hjemresortet kan bruges til hvert krydstogt, hver spa- eller
golfferiepakke eller hotelreservation uanset antallet af beboere.
(e) En Interval Options-bytteanmodning til krydstogt-, golf- eller spa-feriepakke skal
være afgivet med anvendelse af Request First-byttemetoden. Alle sådanne Interval Optionsbytteanmodninger skal være afgivet mindst 90 dage inden den indledende opholdsdato for det
ophold på hjemresortet, der afstås for sådant Interval Options-bytte. Den indledende opholdsdato
for det anmodede Interval Options-bytte kan ligge før eller i forlængelse af opholdsdatoen for det
ophold på hjemresortet, der afstås, men ikke senere end forhåndsbookingdatoen for den alternative
feriekomponent.
(f) Alle Interval Options-anmodninger om hotelbytte skal fremsættes ved brug af Request
First-byttemetoden mindst 90 dage før den første opholdsdato i Home Resort-boligen, der gives
afkald på til et sådant Interval Options-bytte. Hotelbyttets bookingdato skal være mindst 14 dage
inden check-in-dato, men ikke senere end noget krav om datoen for forhåndsbooking fra det
ønskede hotel eller resort.
(g) For alle Interval Options-bytteanmodninger må startdatoen for det ophold på
hjemresortet, der afstås, ikke ligge senere end et år efter den første opholdsdato for den
bekræftede alternative feriekomponent.
3. Særlige byttetjenester kan også omfatte visse incitamenter til bytte og certifikater til
resortophold, der periodisk kan gøres tilgængelige til udvalgte medlemmer af II helt efter II’s eget
skøn. Sådanne særlige byttetjenester vil være underlagt specifikke vilkår og betingelser, herunder
deres gældende annulleringspolitik.
4. II’s annulleringspolitik for bytte gælder ikke for Getaway-bekræftelser og Interval
Options-bekræftelser. Enhver annullering af en Getaway-bekræftelse medfører tab af
opholdet på Getaway-resortet samt alle betalte gebyrer. Gebyrer for Getaways refunderes
ikke under nogen omstændigheder. Byttegebyret i forbindelse med en Interval Optionsbytteanmodning bliver kun refunderet, hvis et bytte ikke kan bekræftes, eller hvis
annullering af den relevante bytteanmodning modtages af II inden bekræftelse. Det
supplerende gebyr skal skal refunderes i overensstemmelse med refusionspolitikkerne
hos leverandøren/leverandørerne af den/de alternative feriekomponent/komponenter.
Reservationer af hotelbytte foretaget via en tredjepartsdistributør vil være med forbehold
for annulleringspolitikken angivet i bookingprocessen for det specifikke hotel. Reservationer
af hotelbytte foretaget på et af II understøttet resort er endelige og kan ikke refunderes. Når et
hotelbytte er bekræftet, og hvis den enhed på hjemresortet, der er afstået i forbindelse med
hotelbyttet er utilgængeligt på grund af, at medlemmet ikke har opfyldt sine forpligtelser, som
angivet i disse betingelser og vilkår, vil medlemmet blive bedt om at betale hele det forfaldne
beløb for hotelbyttereservation (uden kompensation for værdien af byttet) eller vil blive omfattet af
annulleringspolitikken for det specifikke hotel, der evt. omfatter
betaling af et annulleringsgebyr. For alle Interval Options-bekræftelser gælder det, at hvis værdien
af den afståede uge på hjemresortet eller de afståede point ændres efter verificering, kan
suppleringsafgiften eller yderligere betaling, som medlemmet skal betale, forøges.
5. Getaway- og Interval Options-bekræftelser må ikke sælges, byttes eller udveksles
for anden modydelse. Men hvis medlemmet ikke vil anvende det bekræftede ophold på Getawayresortet eller anvende Interval Options’ alternative feriepakke, kan der opnås et gæstecertifikat
i overensstemmelse med betingelserne i paragraf 16 og 17 i Generelle bytteprocedurer og
prioriteter.
6. Alle andre vilkår og betingelser i bytteprogrammet gælder for disse særlige tjenester,
medmindre andet er anført.
7. II garanterer ikke, at nogen af disse særlige byttetjenester fortsætter. Medlemmer får skriftlig
besked, hvis nogen af disse tjenester ophører. Feriemulighederne til rådighed via Getaway-programmet
kan variere fra tid til anden, og brugsbetingelserne kan ændres uden forudgående varsel.
GEBYRER
Indbyggere i forskellige geografiske områder er underlagt forskellige medlems- og byttegebyrer,
som fastsættes af lokale kontorer eller repræsentanter.
1. Medlemmerne skal betale et årligt gebyr for individuelt medlemskab, som fastsættes af II fra tid
til anden, samt alle gældende afgifter. Desuden kan et medlem opgradere sit medlemskab til Interval
Gold- eller Interval Platinum-status mod betaling af et årligt opgraderingsgebyr (ud over det gældende
gebyr for individuelt medlemskab) samt alle gældende afgifter. Hvis medlemmerne er tilmeldt II’s option
med automatisk fornyelse, trækkes de årlige fornyelsesgebyrer automatisk fra det anførte kreditkort, når
medlemskabet udløber, medmindre medlemskabet er blevet annulleret skriftligt før fornyelsesdatoen.
II giver alle medlemmer mindst syv kalenderdages skriftligt varsel om fornyelse før behandling af et
sådant automatisk gebyr, og medlemskabet fortsætter fra år til år, så længe medlemmet er berettiget
til medlemskab. Hvis et medlem køber ekstra ferieandele, kan medlemmet inkludere sådanne ekstra
ferieandele i sit eksisterende individuelle medlemskab mod betaling af det gældende administrative
gebyr pr. justering. Alternativt kan det pågældende medlem ved køb af ekstra ferieandele vælge at
betale det gældende ekstra årlige individuelle medlemsgebyr, når sådanne ferieandele er inkluderet
i det individuelle medlemskab, hvorefter II forlænger løbetiden for det pågældende medlems aktuelle
individuelle medlemskab i en ekstra periode på 12 måneder pr. ekstra medlemskabsgebyr, der betales.
Når et medlem ejer en ferieandel i et resort, som holder et medlemskab for virksomheder på vegne af
medlemmet, samt ferieandele i andre resorter, skal han eller hun have et individuelt medlemskab, som er
separat og forskelligt fra hans eller hendes deltagelse i medlemskabsprogrammet for virksomheder.
2. Ved betaling af det gældende Club Interval Gold-medlemsgebyr tilmeldes ejeren af
en ferieandel Club Interval Gold-programmet, og ejerens medlemskab hos II bliver til et

Club Interval Gold-medlemskab for alle ejede ferieandele, både kvalificerede ferieandele
og andre ferieandele, herunder ferieandele hos andre medlemsferieanlæg. Hvis en ejer
har et eksisterende individuelt medlemskab og/eller Interval Gold-medlemskab, som
ejeren har betalt medlemskabsgebyrer for direkte til II, på tidspunktet for dennes køb
af en kvalificeret ferieandel, tages den resterende værdi af disse gebyrer i betragtning
med henblik på at bestemme en hensigtsmæssig periode for Club Interval Goldmedlemskabet. Værdien af tidligere betalte Interval Platinum-gebyrer er ikke inkluderet i dette.
Hvis det eksisterende individuelle medlemskab og Interval Gold-medlemskabet har
forskellige udløbsdatoer, kan udløbsdatoen for Club Interval Gold-medlemskabet afvige,
men medlemmet vil have modtaget fordelene, som vedkommende har betalt for med
det tidligere medlemsgebyr. Club Interval Gold-medlemskabsgebyrer, som er betalt af Club
Interval Gold-medlemmet, kan refunderes på en forholdsmæssig basis (baseret på antallet af fulde
resterende måneder i den pågældende medlemsperiode) ved Club Interval Gold-medlemmets
anmodning om opsigelse af medlemskabet og under forudsætning af, at Club Interval Goldmedlemmet desuden returnerer til II ethvert Club Interval Gold-medlemskort, som vedkommende
har modtaget.
3. Uanset førnævnte bestemmelser i stk. 1 og 2 gælder det, at hvis et medlem ejer en
ferieandel i et medlemsferieanlæg, der deltager i et virksomhedsmedlemskabsprogram,
og ejer en ferieandel og/eller ejer en kvalificeret ferieandel i et medlemsferieanlæg,
hvorigennem medlemmet deltager som individuelt medlem i II’s bytteprogram, skal det
pågældende medlem holde sit individuelle medlemskab og/eller Club Interval Goldmedlemskab separat og adskilt fra sin deltagelse i virksomhedsmedlemskabsprogrammet.
4. Medlemskabsgebyrer, som betales af medlemmet, kan refunderes på en forholdsmæssig
basis (baseret på det fulde antal resterende måneder i den pågældende medlemsperiode),
når et medlem har anmodet om annullering af sit medlemskab. Opgraderingsgebyrer for
Interval Gold-status kan også refunderes på samme basis, dog forudsat at medlemmet
også returnerer eventuelle Interval Gold-medlemskort til II, som han eller hun har modtaget.
Opgraderingsgebyrer til Interval Platinum kan ikke refunderes under nogen omstændigheder.
5. Hvis medlemskabet ikke fornys inden for 120 dage efter, at det udløber, kan det være
nødvendigt at betale et indmeldingsgebyr igen for at få medlemskabet tilbage.
6. Det gældende indenrigsbytteadministrationsgebyr eller internationale
bytteadministrationsgebyr pr. uge, der bekræftes, er underlagt gældende afgifter og skal betales,
når bytteanmodningen fremsættes. En bytteanmodning fra et medlem med bopæl i Europa,
Nordafrika eller Mellemøsten til rejsedestinationer i disse områder kræver et indenrigsgebyr for
bytteanmodningen. En bytteanmodning fra et medlem, der bor i disse områder, til alle andre
rejsedestinationer kræver et internationalt bytteadministrationsgebyr. Alle anmodninger, der
omfatter rejsedestinationer både i Europa, Nordafrika og Mellemøsten og uden for
disse rejsedestinationer, kræver et internationalt administrationsgebyr, uanset hvor
anmodningen i sidste ende bekræftes. Da det vedrører medlemmer med bopæl i alle
lande i Southern Africa Development Community, skal der betales et indenrigsbyttegebyr
for bytteanmodninger i Southern Africa Development Community. Bytte for medlemmer
med bopæl i et hvilket som helst af landene i Southern Africa Development Community
til alle andre rejsedestinationer kræver et internationalt bytteadministrationsgebyr.
Anmodninger fra medlemmer med bopæl i et hvilket som helst af landene i Southern
Africa Development Community, som indeholder rejsedestinationer både i og uden for
Southern Africa Development Community, medfører internationalt administrationsgebyr,
uanset hvor anmodningen bekræftes. Hvis det internationale administrationsgebyr betales,
refunderes der ikke noget af gebyret, hvis bekræftelsen gælder for et område, hvor
indenrigsadministrationsgebyret ellers gælder. Alle byttegebyrer er underlagt gældende afgifter
og skal indbetales, når der anmodes om det. Hvis anmodningen sker pr. telefon, skal byttegebyret
betales med et kreditkort, som II tager imod, eller med check. (Hvis byttegebyret betales pr. check,
modtager medlemmet dog først en bekræftelse, når den pågældende check er modtaget og behandlet
af II. Boligen sættes på hold i fem kalenderdage, mens der afventes modtagelse af en check mod et
vekselgebyr. Desuden forbeholder II sig ret til at indkræve et administrationsgebyr, hvis et medlem
betaler med check og checken returneres til II. Der tages ikke imod checks ved bekræftelse af
ophold, der starter inden for 30 dage eller mindre.) Byttegebyrer refunderes kun, hvis et bytte
ikke kan bekræftes, hvis II modtager en annullering af den pågældende bytteanmodning
før bekræftelse, eller hvis annulleringen modtages af II inden for de første 24 timer efter
udstedelse af en bekræftelse. Byttegebyrer refunderes ikke under andre omstændigheder.
7. Det gældende indenrigsbyttegebyr (som beskrevet i ovenstående stk. 6) samt eventuelt
gældende afgifter, skal indsendes af medlemmet ved modtagelse af en ShortStay-byttebekræftelse.
Dette byttegebyr kan ikke refunderes. Enhver annullering af et ShortStay Exchange
resulterer i tab af den afståede feriebolig.
8. Køb af E-Plus kræver betaling af et ekstragebyr samt eventuelle gældende afgifter per
bytteanmodning eller bekræftelse. Et E-Plus-gebyr bliver kun refunderet, hvis den oprindelige
bytteanmodning ikke kan bekræftes, eller hvis annullering af den oprindelige bytteanmodning er
modtaget inden bekræftelse. E-Plus-gebyrer refunderes ikke under andre omstændigheder.
9. Hvis et medlem vælger at forlænge deponeringen, skal der betales et ekstra gebyr per deponering
på det tidspunkt, hvor der anmodes om deponeringsforlængelse. Det gældende gebyr er påkrævet for at
forlænge en deponering i seks eller tolv måneder.
10. Køb af en opgradering af enhedsstørrelse kræver betaling af et ekstra gebyr pr. trin op i
enhedsstørrelse plus eventuelt gældende skat, som skal betales ved bekræftelse af opgraderingen.
Dette gebyr gælder også for ethvert trin op i enhedsstørrelse, der opstår i forbindelse med en genhandel
via E-Plus. Medlemmer, der er også Interval Guldmedlemmer eller Interval Platinummedlemmer,
modtager dog præferentiel prissætning. Er opgraderingen af enhedsstørrelsen modtaget i forbindelse
med en Flexchange-bekræftelse kræver den ikke betaling af gebyr. Et gebyr for opgradering af
enhedsstørrelsen refunderes kun, hvis bekræftelsen bliver annulleret inden for de første
24 timer efter, at bytteanmodningen er blevet bekræftet. Gebyrer for opgradering af
enhedsstørrelse refunderes ikke under nogen andre omstændigheder.
11. Hvis et medlem anmoder om et gæstecertifikat, kræves der et ekstra gebyr pr. bekræftelse
på det tidspunkt, hvor der anmodes om certifikatet, men Interval Platinum-medlemmer kan anmode
om op til fem (5) gæstecertifikater om året uden at skulle betale gebyret for gæstecertifikater.
Hvis II ikke udsteder en bekræftelse for, at gæstecertifikatet er blevet købt, bliver certifikatgebyret.
refunderet. Gebyrer for gæstecertifikater refunderes ikke under nogen andre omstændigheder.
12. Hvis et medlem sælger, udlejer, bytter eller på anden vis overdrager Home Resort-boligen
til tredjepart efter at have deponeret et sådant ophold eller point, der svarer hertil, hos II, samtidig
med at der foreligger en anmodning hos II, eller efter at II har udstedt en bekræftelse, vil II pålægge
medlemmet et administrationsgebyr. Desuden er medlemmet ansvarligt for enhver erstatningspligt,
som II eller deres associerede virksomhed eller datterselskab pådrager sig som følge af
medlemmets dobbelte brug af boligen. I så fald vil alle medlemsprivilegier blive ophævet (uden
yderligere forpligtelser for II), indtil alle udestående beløb er blevet betalt.
13. II kan suspendere et medlems privilegier, hvis medlemmet ikke betaler udestående beløb til
værtsresorter, II eller andre virksomheder relateret til II.
14. Nogle jurisdiktioner har pålagt afgifter på ophold i resortboliger. Derfor påhviler eventuelle
opholdsafgifter, gennemrejseafgifter eller lignende skatter, der pålægges, det medlem, der
bytter. Medlemmer kan blive bedt om at kontakte værtsresortet før ankomst for på forhånd
at betale sådanne skatter og visse andre resortgebyrer. Endvidere er medlemmer ansvarlige
for alle personlige tillæg (fx telefonopkald og måltider) under ophold på værtsresortet og evt.
forbrugsafgifter eller andre afgifter pålagt af et resort såvel som evt. skader eller tab eller tyveri fra
værtsstedet og faciliteter, der er forårsaget af medlemmet eller dennes gæster.
15. Eventuelle gebyrer, som medlemsresorter opkræver for visse tjenester, måltidsplaner og
bekvemmeligheder fastsættes og opkræves af det enkelte resort. Sådanne gebyrer er medlemmets
ansvar. Disse gebyrer er forskellige fra resort til resort.
16. Alle gebyrer kan hæves af II fra tid til anden helt efter II’s eget skøn. Medlemmer bliver
adviseret om sådanne stigninger gennem II’s jævnlige publikationer eller på II’s
hjemmeside, intervalworld.com.
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INTERVAL INTERNATIONAL, INC. EU FORTROLIGHEDSPOLITIK
1 Fortrolighedspolitik for intervalworld.com
Interval International, Inc. og dets tilknyttede juridiske enheder (“Interval-selskaber”),
kontaktoplysninger om hvilke kan findes vedhæftet (omtalt under ét som “Interval”), leverer produkter
og tjenester til borgerne i Den Europæiske Union (EU), så disse er enhederne, som vi henviser til, når
vi nævner “vi”, “os” eller “vores” i denne fortrolighedspolitik. Interval respekterer dit privatliv og er
forpligtet til at beskytte dine personlige data.
2 Formålet med denne fortrolighedspolitik
Denne fortrolighedspolitik beskriver Intervals fortrolighedspraksisser og har til formål at give
dig oplysninger til at hjælpe dig med at forstå, hvilke personlige data, der indsamles fra dig,
hvordan oplysningerne bruges og med hvem de kan deles samt give dig eksempler på de
sikkerhedsprocedurer, der er på plads for at beskytte dem mod tab, misbrug eller ændring, mens de
er under Intervals kontrol.
Personlige data indsamles fra dig på forskellige måder på forskellige tidspunkter, herunder når du
bliver medlem, fornyr dit medlemskab, handler med os, når du kontakter os ved hjælp af funktionen
“E-mail os” på intervalworld.com (hjemmesiden), og når du deltager i en undersøgelse eller
lodtrækning.
Denne hjemmeside er ikke beregnet til børn, og vi indsamler ikke bevidst data fra børn, men i
forbindelse med rejsereservationer kan vi indsamle data om børn fra deres forældre/værger.
Registeransvarlig
Med henblik på Den Generelle Databeskyttelsesforordning (kendt som GDPR) er den registeransvarlige
for persondata indsamlet af Interval Interval International, Inc., 6262 Sunset Drive, Miami, Florida
33143, USA og fra tid til anden andre Interval-selskaber.
Interval har kontorer i hele EU, men deres centraladministration i EU, og dermed deres hovedkvarter
med henblik på oprettelse af en ledende tilsynsmyndighed i overensstemmelse med GDPR, er placeret
i Storbritannien. I overensstemmelse hermed er den ledende tilsynsmyndighed for Interval-selskaber
baseret i EU ICO (Information Commissioner’s Office).
3 Indsamling og brug af personoplysninger
Medlemmer, der logger ind på denne hjemmeside
Medlemmer er personer, der er tilmeldt Intervals bytteprogram for timeshare som regel i forbindelse
med ejerskab af ferieejendom. For at bruge hjemmesiden til medlemskabsformål skal et medlem
registrere sig og oprette en profil, som giver adgang til medlemsfordele og tjenesteydelser, der
tilbydes af Interval. Medlemmer, der opretter en profil, vil blive identificeret, og deres brug af
hjemmesiden vil blive sporet. Yderligere oplysninger om, hvordan dette gøres, kan findes i vores
Cookie-politik på hjemmesiden.
Dine personlige data vil også blive indsamlet som følge af dine medlemsaktiviteter, for eksempel når
du bekræfter en byttetransaktion eller køber en Getaway. For at gennemføre transaktionen vil du blive
bedt om oplysninger som navn, medlemsnummer, postadresse, e-mailadresse og kreditkortnummer.
De oplysninger, vi har brug for til at behandle en transaktion, bruges kun til at gennemføre din
transaktion, hurtigt og præcist. Dine oplysninger vil kun blive brugt til at levere den vare eller
tjenesteydelse, som du køber, og dine faktureringsoplysninger vil kun blive brugt til at fakturere dig
for det produkt eller den tjenesteydelse. Vi vil ikke på anden måde end beskrevet yderligere nedenfor
bruge disse oplysninger til marketingformål, og de vil heller ikke blive delt med nogen tredjepart, mere
end det er nødvendigt for at levere den pågældende vare eller tjenesteydelse.
Besøgende
Mens du skal være medlem for at få adgang til det fulde online-indhold, bliver der opretholdt et afsnit
til besøgende, og registrering er ikke nødvendig for at få adgang til dette område. Som besøgende
kan du gennemse indholdet for besøgende på vores hjemmeside uden at opgive nogen personlige
data. Selv om hjemmesiden logger Internet Protocol (IP)-adresser og browsertyper, linker vi ikke disse
oplysninger til noget, der kan identificere dig som bruger. Derfor vil din session på hjemmesiden blive
sporet, men du vil ikke kunne identificeres via disse oplysninger.
E-mail til os
Uanset om du er medlem eller besøgende på hjemmesiden, skal du, hvis du udfylder
kontaktformularen på siden “E-mail os” på vores hjemmeside, give os dit navn og e-mailadresse for at
give os mulighed at svare dig. Derfor vil disse personlige data blive indsamlet fra dig.
Brug af hjemmeside
Hjemmesiden logger IP-adresser og browsertyper til systemadministrationsformål, og disse logger
vil blive analyseret for konstant at forbedre værdien af de materialer, der er til rådighed, og sikre, at
indholdet er præsenteret på den mest effektive måde for dig og din enhed.
4 Formål og retsgrundlag for behandling
Når du giver os dine oplysninger på siden “E-Mail os”, vil vi bruge dem med henblik på administration
af din forespørgsel og vores svar til dig. Derfor har vi en legitim interesse i behandling af dine personlige
data på denne måde.
Når du giver os dine oplysninger på siden for medlemstransaktioner, eller hvis du bestiller en ferie
gennem Interval, behandler vi dine personlige data for at gennemføre transaktionen og kommunikere
med dig for at opfylde kravene i kontrakten, som vi begge er part i, i relation til denne transaktion.
Hvis vi bruger dine personlige data til markedsføringsformål, vil vi give dig mulighed for at framelde
dig modtagelsen af sådan kommunikation som en del af hver meddelelse, vi sender til dig. Hvis
du vil stoppe med at modtage markedsføring fra Interval, kan du gøre dette ved at e-maile os på:
customerservice@intervalintl.com, afmelde ved hjælp af afmeldingslinket i en e-mail, du modtager fra
os, eller, hvis du har en medlemsprofil, ved at opdatere dine indstillinger i medlemskabsområdet på
hjemmesiden.
5 Deling af dine data med tredjeparter
Interval deler ikke medlemsoplysninger med tredjeparter, andet end hvor det er nødvendigt for at
levere produkter eller tjenesteydelser, som du har anmodet om. Men for at gøre det muligt at levere
tjenesteydelser til medlemmer kan dine personlige data blive kontrolleret og/eller behandlet af og delt
mellem Interval og tredjeparter, der handler på Intervals vegne som leverandører eller tjenesteydere.
Sådanne tredjeparter bliver kun forsynet med de personlige data, som er nødvendige til formålet
fastsat af Interval for at opfylde Intervals kontraktlige forpligtelser over for dig, og de er underlagt
fortrolighedspligt. Interval vil ikke udlevere dine personlige data til tredjepart til brug for deres egen
markedsføring.
Hvor Interval-selskaber eller tredjepart er baseret uden for EØS, har vi datadelingsaftaler på plads med
tilstrækkelige foranstaltninger til at beskytte sikkerheden af dine personlige data. Spørg os, hvis du
ønsker at se en kopi af disse aftaler.
Interval vil ellers ikke udlevere dine personlige data til nogen person eller organisation, og Interval vil
aldrig sælge dine personlige data til nogen.
6 Information, vi indsamler fra tredjeparter
Dine personlige data såsom dit navn, adresse, e-mailadresse og kontaktnummer kan indsamles og deles
mellem Interval og tredjeparter såsom resortudviklere, -operatører, -ledere, -bestyrelsesmedlemmer
samt markedsføringsvirksomheder, salgsvirksomheder, ledelsesvirksomheder og ejerforeninger. Hvor vi
gør det, vil dine personlige data blive behandlet i overensstemmelse med denne fortrolighedspolitik og
kun til de formål, der er anført ovenfor.

7 Hvor vi opbevarer dine oplysninger og sikkerhed
International, Inc. er baseret i USA, og derfor kan de data, vi indsamler fra dig, være overført og opbevaret
uden for EØS og specielt opbevaret på servere placeret i USA. Dine data kan også blive behandlet af
personale uden for EØS, der arbejder for os eller vores leverandører med henblik på ovenstående formål.
For at sikre at tredjeparter behandler dine personlige data på en måde, som er i overensstemmelse
med EU’s love om databeskyttelse, søger vi at indgå aftaler med disse tredjeparter, der indeholder
bestemmelser, der er godkendt af EU, for at levere tilstrækkelig beskyttelse af dine personlige data.
Interval bruger sikkerhedsfirewalls og netværksbaserede skærme til registrering af indbrud til
at beskytte dine personlige data. Når du afgiver en ordre online, bliver dine personlige data
og kreditkortoplysninger krypteret, før de bliver sendt over internettet. Dette beskytter dine
personlige data mod at blive stjålet eller opfanget under overførsel gennem cyberspace. Dine
kreditkortoplysninger lagres aldrig på vores webservere.
Hvis du er medlem af Interval, opbevarer vi dine personlige data i [syv (7)] år fra udløbsdatoen af dit
medlemskab, hvorefter de vil blive fjernet eller på anden måde slettet fra vores systemer. For ikkemedlemmer vil vi destruere alle personlige data, vi har indsamlet om dig, efter tre (3) år.
8 Dine rettigheder med hensyn til dine oplysninger
Databeskyttelseslovgivningen i EU (herunder men ikke begrænset til GDPR) giver dig en række rettigheder
med hensyn til dine data, herunder:
Ret til adgang
Du har ret til at anmode om en kopi af alle personlige data, som vi har om dig. Hvis du ønsker en kopi
af dine personlige dat, bedes du kontakte os. Vi kan anmode om bevis for din identitet før deling af
sådanne oplysninger.
Ret til at rette dine personlige data
Hvis du opdager, at de oplysninger, vi har om dig, er forkerte eller forældede, kan du bede os om at
korrigere disse oplysninger.
Ret til at blive glemt
Du kan bede os om at fjerne de personlige data, vi har om dig, under visse omstændigheder. Denne
fjernelse kan ske ved sletning eller brug af en anden teknologi, der tillader os at maskere de oplysninger,
vi har om dig eller din medlemskabshistorik, så de ikke længere kan bruges til at identificere dig
personligt. Det kan være umuligt for os at fjerne alle de oplysninger, vi har om dig, hvis vi har et løbende
medlemskabsforhold med dig, eller du har en ventende eller bekræftet transaktion med Interval, eller
hvis vi på anden måde har et retsgrundlag for at opbevare oplysningerne. Men du bedes kontakte os for
at drøfte, hvordan vi kan hjælpe med din anmodning.
Andre rettigheder
Hvis vi behandler dine data på det grundlag, at du har givet samtykke til denne behandling, har du ret til
at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid ved at maile til customerservice@intervalintl.com eller ved at
kontakte det Interval-kontor, der betjener dit bopælsland. En fuld liste over Intervals servicekontorer kan
findes på https://www.intervalworld.com/web/cs?a=60&p=offices.
I tillæg til ovenstående kan du også bede os om at stoppe eller begrænse behandling af de personlige
data, vi har om dig. Du kan også bede os om at overføre dine personlige data til tredjepart under visse
omstændigheder. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om disse rettigheder, eller hvordan du kan udøve
dem, bedes du kontakte os.
9 Kontakt og klager
Hvis du har spørgsmål, ønsker at udøve nogen af dine rettigheder eller indgive en klage, bedes du
kontakte os via e-mail til customerservice@intervalintl.com eller ved at kontakte det Interval-kontor,
som betjener dit bopælsland.
Du har også ret til at indgive en klage direkte til en tilsynsmyndighed. Du kan klage til ICO ved at
skrive til Information Commissioner’s Office, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9
5AF eller ved at ringe til +44 0303 123 1113. Hvis du foretrækker at indgive en klage til en anden
tilsynsmyndighed, vil vi være glade for at give dig yderligere oplysninger, om hvordan du kan
gøre dette.
10 Links
Hjemmesiden indeholder links til andre hjemmesider, men denne Interval EU Fortrolighedspolitik
gælder ikke for de linkede hjemmesider, da data indsamlet fra dig er kontrolleret af disse tredjeparter.
Vi opfordrer dig til at finde og læse den opslåede fortrolighedspolitik, når du besøger enhver
hjemmeside.
11 Ændringer i denne fortrolighedspolitik
Denne politik kan blive vurderet og ændret fra tid til anden.
Som følge af forbedringer, vi foretager på vores tjenester, ændringer i loven eller teknologisk udvikling
kan vi ændre de oplysninger, vi har om dig, eller den metode og det formål, hvortil vi behandler
sådanne oplysninger. Hvis vi foretager væsentlige ændringer af den måde, som vi bruger til behandling
af dine personlige data, giver vi dig besked via e-mail.
INTERVAL-SELSKABER
Interval International, Inc.
Interval International Limited
Interval International FZE
Interval International Egypt Limited
Interval International Finland OY
Interval International GmbH
Interval International Italia Srl.
Interval International Singapore (Pte) Ltd.
Interval Vacation Exchange S.A.
Interval International Argentina, S.A.
Interval International de Colombia, S.A.S.
Interval International Eastern Canada, Inc.
Interval International Brasil Servico, Ltda.
Intercambios Internacionales de Vacaciones S.A. de C.V.
Interval Servicios de Mexico S.A. de C.V.
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FORTRYDELSESRET
SÆRSKILT STANDARDSKEMA TIL AT LETTE UDØVELSEN AF RETTEN TIL AT FORTRYDE
BYTTEMEDLEMSKABSAFTALEN

Forbrugeren har ret til at træde tilbage fra denne aftale uden begrundelse inden 14 dage.

FORBUD MOD FORUDBETALING

Fortrydelsesretten gælder fra den dato, hvor forbrugeren underskriver aftalen.

I løbet af fortrydelsesperioden er enhver forudbetaling fra forbrugeren forbudt. Forbuddet
vedrører enhver form for vederlag, herunder betaling, garantistillelse, blokering af penge på
konti, udtrykkelig anerkendelse af gæld osv.

Hvis forbrugeren ikke har modtaget dette skema, begynder fortrydelsesfristen at løbe, når
forbrugeren har modtaget dette skema, og den udløber under alle omstændigheder efter et
år og 14 kalenderdage.

Dette omfatter ikke kun betaling til den erhvervsdrivende, men også til tredjeparter.

Hvis forbrugeren ikke har modtaget alle de krævede oplysninger, begynder
fortrydelsesfristen at løbe, når forbrugeren har modtaget disse oplysninger, og den udløber
under alle omstændigheder efter tre måneder og 14 dage.

HVIS BYTTEMEDLEMSKABSAFTALEN TILBYDES TIL FORBRUGEREN
SAMMEN MED OG SAMTIDIG MED AFTALEN OM DELT EJERSKAB, GÆLDER
FORTRYDELSESFRISTEN FOR AFTALEN OM DELT EJERSKAB FOR BEGGE AFTALER.

Med henblik på at udøve fortrydelsesretten skal forbrugeren meddele dette til den
erhvervsdrivende, jf. det navn og den adresse, der er anført nedenfor, under anvendelse af
et varigt medium (f.eks. et skriftligt brev sendt med post eller en e-mail). Forbrugeren kan
benytte dette skema, men det er ikke en betingelse.

Forbrugeren kan bruge nedenstående skema, hvis forbrugeren ønsker at trække sig
tilbage fra byttemedlemskabsaftalen. Dette skema gælder kun for fortrydelse af
byttemedlemskabsaftalen. Hvis forbrugeren ønsker at trække sig tilbage fra sin aftale om delt
ejerskab, skal forbrugeren bruge det fortrydelsesskema, der medfølger som en del af aftalen om
delt ejerskab, og indsende det til den erhvervsdrivende, der udbyder delt ejerskab.

Benytter forbrugeren fortrydelsesretten, hæfter den pågældende ikke for nogen udgifter.

Hvis forbrugeren trækker sig tilbage fra aftalen om delt ejerskab ved at meddele det til den
erhvervsdrivende, der udbyder delt ejerskab, inden fortrydelsesfristens udløb, ophæves
denne byttemedlemskabsaftale automatisk.

Ud over fortrydelsesretten kan nationale aftaleretlige regler give forbrugeren rettigheder,
f.eks. til at ophæve aftalen i tilfælde af udeladelse af oplysninger.

✁
Meddelelse om fortrydelse af byttemedlemskabsaftalen
Til: Interval International Limited, Mitre House, 1 Canbury Park Road, Kingston upon Thames, Surrey KT2 6JX, Storbritannien
Jeg/vi (*) __________________________________________________________________ meddeler hermed, at jeg/vi (*) beslutter at træde tilbage fra bytteaftalen.
Dato for aftalens indgåelse er den dato, hvor forbrugeren har underskrevet denne aftale.
Forbrugerens/forbrugernes navn(e) (**): _________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
Forbrugerens/forbrugernes adresse(r) (**): ________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
Forbrugerens/forbrugernes underskrift(er) (kun hvis denne meddelelse afgives på papir) (**):
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
Dato (**): ___________________________

(*)Det ikke relevante overstreges.
(**)Udfyldes af forbrugeren/forbrugerne, hvis dette skema bruges til at træde tilbage fra aftalen.
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