Opas Holiday Club Points
Maailmaan

Hyvä viikko-osakas!
Tervetuloa nauttimaan Holiday Clubin lomamaailman ainutlaatuisesta Holiday Club Points -lomanvaihdoista. Se tuo
sinulle ja perheellesi uudenlaisia mahdollisuuksia viettää
lomaanne joustavasti, monipuolisesti ja turvallisesti. Tämän
oppaan tarkoituksena on kertoa, miten viikko-osakkeen ja
Points-järjestelmän hyödyntäminen onnistuu mahdollisimman hyvin.
Jokainen meistä haluaa viettää lomaa omalla tavallaan.
Jokaiselle oma lomanviettotapa on se oikea. Holiday Club
haluaa tarjota oikean loman, oikeaan aikaan, oikeassa
paikassa – Suomessa tai ulkomailla. Holiday Club Points
on kehitetty yhdessä maailman johtavan lomanvaihtoorganisaation RCI:n kanssa. Yli 30 vuoden ja kymmenien
miljoonien lomanvaihtojen kokemuksella RCI on luonut
järjestelmän, jonka käyttö on yksinkertaista ja helppoa.
Holiday Club Points on nyt liitetty osaksi maailmanlaajuista
vaihtojärjestelmää.
Käytä hetki aikaa ja tutustu tähän oppaaseen. Halutessasi
lisätietoja, ota yhteyttä Holiday Club Points - jäsenpalveluun. Teemme parhaamme, jotta sinä ja perheesi nauttisitte
paremmista lomista nyt ja tulevaisuudessa.
Lomaterveisin
HOLIDAY CLUB RESORTS OY

Vesa Tengman
toimitusjohtaja

Holiday Club Resorts
Holiday Club Resorts Oy on Suomen johtava vapaa-ajan
matkailupalveluita tarjoava yritys. Sillä on monipuolisia
viikko-osakepalveluita sekä yksityis- että yritysasiakkaille.
Holiday Clubin henkilöstö koostuu palvelualan ammattilaisista, joiden tehtävänä on varmistaa asiakkaiden viihtyvyys.
Holiday Club on toiminut vuodesta 1986. Viimeisimmät
vuodet ovat olleet voimakkaan kasvun aikaa. Holiday Club
-ketjuun kuuluu 20 lomakohdetta Suomessa, Ruotsissa,
Venäjällä ja Espanjassa.

Holiday Clubin liiketoiminnan lähtökohta on asiakkaiden
viihtyvyys ja hyvinvointi. Korkea laatu ja toiminnan jatkuva
kehittäminen ovat tavoitteitamme nyt ja tulevaisuudessa.
Holiday Clubin päämääränä on olla Euroopan suurin ja
arvostetuin viikko-osakeyritys. Kehitämme lomakohteitamme ja teemme uusia investointeja, joista myös nykyiset Holiday Club -viikko-osakkaat pääsevät nauttimaan.
Yksi merkittävimmistä hankkeista on Holiday Club Points,
joka on kehitetty ja räätälöity yhdessä RCI:n kanssa.

Holiday Club -viikko-osakkaita on jo 40 000, joista noin
1 000 on yritysosakasta. Holiday Club -viikko-osakkaat ovat
avainasiakkaita. He saavat aina Holiday Club -ketjun tarjoamat parhaat edut ja alennukset palveluista.
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Saat tammi-, toukoja lokakuussa Pointssuunnitelman, josta
selviää jo käytettyjen
ja vielä
käyttämättömien
pisteiden määrä.

Holiday Club Points
Holiday Club Points on lomanvaihtojärjestelmä, jonka
toiminnasta vastaa maailman johtava lomanvaihtoorganisaatio RCI. Holiday Club Resorts ja RCI ovat kehittäneet Holiday Club Points -järjestelmää siten, että se
palvelee mahdollisimman hyvin Holiday Club -viikkoosakkaita.
RCI:hin on liittynyt 4 000 lomakeskusta noin 100 eri
maassa. Lomakohteet, niissä olevat huoneistot ja viikot
on pisteytetty seuraavien tekijöiden perusteella:
• lomakeskuksen taso ja aktiviteetit
• huoneiston koko
• viikon ajankohta
• saatavuus vaihtojärjestelmässä.
Siten myös sinun Holiday Club Points -järjestelmässä
omistamasi viikko on tietyn pistemäärän arvoinen.

Holiday Club Points -järjestelmään liittyvät palvelut
hoitaa RCI. Holiday Club Points -jäsenpalvelussa olevat
henkilöt ovat RCI:n henkilökuntaa. He tarjoavat jokaiselle
Holiday Club Points -jäsenelle yksilöllistä palvelua.

Holiday Club Points -jäsenyys
Olet Holiday Club Points -jäsen, kun viikkosi on rekisteröity Holiday Club Points -järjestelmään. Holiday
Club Resorts maksaa puolestasi sopimuksen mukaisesti
yhden vuoden Points-jäsenmaksut. Tämän jälkeen
voit jatkaa Points-jäsenyyttäsi vuoden kerrallaan maksamalla vuosimaksun.
Points-jäsenenä saat kolme kertaa vuodessa tammi-,
touko- ja lokakuussa Points-suunnitelman, josta selviää
jo käytettyjen ja vielä käyttämättömien pisteittesi määrä.

Holiday Club Points
-järjestelmässä käytät
aina vain varauksen
edellyttämät pisteet
ja vaihtomaksun.

Holiday Club Points -varaukset
Holiday Club Pointsin ja RCI:n vaihtojärjestelmän toimivuus
perustuu siihen, että järjestelmässä on riittävän aikaisessa
vaiheessa tieto viikko-osakkeiden käytöstä. Siksi opastamme Points-jäseniä ennakoimaan lomatoiveensa hyvissä
ajoin ennen loma-ajankohtaa.
Voit toimia monin eri tavoin sen mukaan, haluatko lomailla
omassa viikko-osakkeessasi omalla viikollasi vai jossain
muualla jonain toisena ajankohtana. Valittavanasi on useita
hyviä vaihtoehtoja lomanviettoon.

Etuoikeus omaan huoneistoon ja omaan viikkoon
Kun haluat varata oman viikon ja huoneiston omaan
käyttöösi, tee varaus viimeistään 12 kuukautta ennen oman
lomaviikon alkamista. Tällöin Holiday Club Points takaa
varauksen onnistumisen.

Etuoikeus omaan lomakeskukseen
Kun haluat lomailla omassa lomakeskuksessa, mutta jonain
muuna aikana kuin omalla viikollasi, tee varaus viimeistään
11 kuukautta ennen toivomasi lomaviikon alkua. Olet etuoikeutettu saamaan vapaan huoneiston käyttöösi ennen
muita Points-jäseniä.

Etuoikeus omaan lomakeskusketjuun
Lomailu Holiday Club Points -ketjuun kuuluvassa lomakeskuksessa, josta et omista viikkoa, onnistuu, kun teet
varauksen viimeistään 10 kuukautta ennen loman alkua.
Näin toimimalla olet etuoikeutettu saamaan vapaana olevan
huoneiston käyttöösi ennen muita Points-jäseniä.

Mikäli varaat oman viikon ja huoneiston itsellesi ja annat
sen sitten jonkun muun käyttöön, ilmoita loma-keskukseen,
kuka viikon käyttää.
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Lomaviikkosi arvo on 50 000 pistettä ja vaihtokohteen 25 000 pistettä. Käytät vain puolet pisteistäsi
lomanvaihtoon. Loput voit käyttää toiseen lomaan,
viettää kohteessa kaksi viikkoa tai tallettaa tulevaan
käyttöön.

Vaihto RCI Points -kohteisiin
Kun haluat lomailla muissa RCI:n lomakeskuksissa, voit
tehdä lomanvarauksen aikaisintaan 10 kuukautta ennen
lomasi alkua. Lomakeskukset on esitelty sekä RCI Pointsettä RCI Weeks-lomakeskusluetteloissa. Lomanvaihtoihin käytät tarvittavan määrän pisteitä sekä maksat
varausmaksun.

Pisteiden säästäminen ja
lainaaminen
Mikäli et käytä kaikkia rekisteröityjä pisteitäsi kuluvan
vuoden aikana, voit säästää käyttämättömän osan
seuraavalle vuodelle.
Jos et ole käyttänyt yhtään pisteitäsi kuluvan vuoden
aikana ja haluat siirtää ne seuraavalle vuodelle, veloitetaan sinulta pieni siirtomaksu.

1 vuosi

Voit myös lainata pisteitä seuraavalta vuodelta, jos kuluvalle vuodelle rekisteröidyt pisteesi eivät riitä suunnittelemaasi lomanvaihtoon.

1 vuosi
Oma viikkosi

Voit suunnitella lomanvaihdon myös niin, että yhdistät
edelliseltä vuodelta säästyneet pisteet kuluvan vuoden
pisteisiin ja lainaat lisäksi seuraavan vuoden pisteitä.
Kolmen vuoden pistemäärällä saat joko todella pitkän
loman tai vietät lomaa isommalla joukolla.

Pisteiden käyttöaika: Enintään 1 vuotta ennen ja
1 vuotta jälkeen omistamasi viikon.

13 kk
Etuoikeus
omaan
huoneistoon
ja viikkoon

12 kk
Etuoikeus
omaan
lomakeskukseen

11 kk
Etuoikeus
Holiday
Club
-ketjuun

10 kk
Muut
RCIlomakeskukset

0 kk
Oma viikkosi
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Kun haluat lomailla useamman viikon, valitse
hiljaisempi sesonki, jolloin tarvitset vähemmän
pisteitä. Säästyvillä pisteillä pidennät lomaasi
ja maksat majoituksen samassa kohteessa ja
samankokoisessa huoneistossa vain yhdellä
vaihtomaksulla.

Holiday Club Points -lisäedut
Pisteiden siirtäminen

Peruutukset

Holiday Club Points -jäsenyys mahdollistaa pisteiden
antamisen esimerkiksi ystäväsi tai lapsesi käyttöön.
Ilmoita asiasta Holiday Club Points -jäsenpalveluun.
Tällöin sinulta veloitetaan vieraskorttimaksu.

Mikäli joudut perumaan lomavaihtosi, tee peruutus
soittamalla Holiday Club Points -jäsenpalveluun
09-6937 9177. Vaihtomaksua ei palauteta, mutta jos
loma-ajankohtaan on enemmän kuin 90 päivää, saat
kaikki pisteesi takaisin. Jos teet peruutuksen myöhemmin, palautuu sinulle pisteitä seuraavasti:

Voit myös siirtää omia pisteitäsi toiselle Holiday Club
Points -jäsenelle. Ilmoita Holiday Club Points -jäsenpalveluun jäsennumero, jolle haluat pisteet siirtää.
Siirrettyjä pisteitä ei voi säästää seuraavalle vuodelle
eikä niitä voi palauttaa antajalle.

Pistepalautustaulukko
Aikaa lähtöön
89-46 pv
45-30 pv
29-0 pv

Palautettavien pisteiden osuus
75 %
50 %
25 %

Viime hetken varaukset
Jos pystyt lähtemään lomalle lyhyellä varoitusajalla, voit
säästää runsaasti pisteitä tai lomailla samalla pistemäärällä pidempään. Varatessasi vaihtoviikon alle 45
päivää ennen lomaviikon alkua, tarvitset normaalia
vähemmän pisteitä.

Tee siis tarvittaessa peruutusilmoitus Holiday Club
Points -jäsenpalveluun viimeistään kolme kuukautta
ennen lomaa. Saat viikon pistemäärän täysimääräisenä
käyttöösi. Jos perut viikkosi vain muutamaa päivää
ennen lomaa, saat pisteistäsi takaisin vain 25 %.

Pistesäästötaulukko
Aikaa lomavarauksesta
lähtöön
45-31 pv
30-15 pv
alle 14 pv

Alennus normaalista
pistemäärästä
- 10 %
- 25 %
- 50 %
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Holiday Club Points
-jäsenpalvelu
09-6937 9177.

Holiday Club Points
-jäsenpalvelu
Jäsenpalvelu auttaa sinua kaikissa Points -järjestelmään
liittyvissä asioissa. Soittamalla Holiday Club Pointsjäsenpalvelun numeroon 09-6937 9177 voit esimerkiksi
tehdä Points -varauksen tai tiedustella pistesaldoasi.

Lennot ja muut palvelut
RCI:llä on online-varausyhteydet Suomessa toimiviin
matkatoimistoihin sekä moniin kansainvälisiin lentoyhtiöihin. RCI tarjoaa täyden matkavarauspalvelun
Holiday Club Points -jäsenille. RCI:n kautta varatut
lennot ovat hinnoiltaan kilpailukykyisiä. RCI:ltä kannattaa kysyä myös autonvuokrausta. RCI lähettää varausvahvistuksen ja liput suoraan kotiisi.

Holiday Club -viikko-osake
Holiday Club Resorts Oy:n myymät viikko-osakkeet ovat
velattomia, itsenäisten kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeita. Viikko-osakkeen omistajana omistat viikkoosuuden loma-asunnosta. Todistukseksi tästä saat
osakekirjan.
Osakkaana voit vaikuttaa vuosittain pidettävässä
kiinteistöosakeyhtiön yhtiökokouksessa päätettäviin
asioihin. Yhtiökokous vahvistaa yhtiön tuloksen, taseen
ja yhtiövastikkeet tulevalle kaudelle. Yhtiökokous valitsee myös kiinteistöosakeyhtiön hallituksen.

Jokainen viikko-osakas maksaa yhtiövastikkeen vain
omistamaltaan viikolta ja aina omaan kiinteistöosakeyhtiöön. Yhtiövastike kattaa kaikki kulut: sähköt, vesimaksut, täysarvovakuutukset, siivoukset, liinavaatteet,
lumityöt, TV-luvat, takkapuut jne. Yhtiövastikkeen suuruus riippuu loma-asunnon koosta ja kohteesta sekä
niistä palveluista, joita kiinteistöyhtiö on päättänyt
yhtiökokouksessa yhtiövastikkeella kustantaa.
Aikaosuuspalvelu AOP Oy on erikoistunut Holiday Club
-kohteiden isännöintiin. Lisätietoja saat soittamalla
Aikaosuuspalvelu AOP:n numeroon 03-231 5444.

Kiinteistöyhtiön tehtävänä on huolehtia siitä, että lomaasuntojen kunto säilyy, huolto ja siivous toimivat ja että
yhtiövastikkeet ovat oikealla tasolla.
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Holiday Club Points -jäsenpalvelu
puh. 09-6937 9177
ark. klo 10–18.30

Caribia | Katinkulta | Kuusamon Tropiikki | Oulun Eden | Saariselkä | Tampereen Kylpylä | Pietari | Åre
Airisto | Calahonda | Ellivuori | Ekerum | Hannunkivi | Kalajoki | Punkaharju | Pyhä | Pyhäniemi | Ruka

www.hcresorts.com

www.rci.com
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Rönnäs | Salla | Ylläs | Ähtäri

