
 

 منتجع الرين لكشري
 شروط المكافآت والعموالت 

اإلقامة  .1 التواريخ  : مكافأة  بين  المناسبة  األسعار  على  خصومات  األعضاء  الموقع  سيكسب  على  عنها  المعلن 

يحق لألعضاء اإلقامة في المنتجع بأسعار    . األسبوع  اإللكتروني من قبل الشركة ، حسب مدة الحجز والمنطقة أوأيام

دخلت حيز التنفيذ ، بناًء على عدد   األسعار المبينة أدناه ، كل عام ، بعد االنتهاء من بناء المنتجع والمنتجع  مخفضة 

 . األسهم التي حصلوا عليها

 . المساهم وعائلته المباشرة يقتصر هذا على صاحب المصلحة في اإلقامة .1.1

 . أسهم 5إلى   1٪ للمساهمين الذين لديهم أسهم بين  15على رسوم الحجز بنسبة  خصم  .1.2

 . سهًما 15إلى  6٪ للمساهمين بحصص تتراوح بين 20

 . سهًما 25إلى   16٪ للمساهمين بحصص تتراوح بين 25

 . سهًما أو أكثر  26٪ ألصحاب المصلحة الذين لديهم  30

 . الية اعتباًرا من تاريخ إجراء الحجزسيتم تحديد رسوم الحجز بناًء على األسعار الح  .1.3

قد يتم تطبيق قيود أو تغييرات على رسوم الخروج المبكر    . لن يتم تطبيق هذا الخصم على جميع األسعار .1.4

   . والودائع واإللغاءلرسوم ا

تحتفظ الشركة بالحق في قبول مثل    . يوًما على األقل  90يجب أن يتم الحجز لفترة استخدام المكافأة قبل  .1.5

 . هذه الطلبات بناًء على معدالت اإلشغال

جميع    . األقارب ال يجوز للعضو السماح باستخدام مكافأة اإلقامة الخاصة به من قبل أي شخص آخر غير الفوري .1.6

األقارب ، يجب أرسال كتاب خطي أبالغ   ن قبل أي شخص آخر غير المستفيد االولطلبات استخدام المكافأة م 

سيتم تحديد الخصم حسب   شركة بتحويل الخصم ال شخص أخر سيتم تقييم الطلب المكتوب من قبل الشركة

 .ظروف الموسم

ستخدامه  يورو كدعم ال   300أسهم أو أكثر دفعة واحدة ، فسيتم منحه    12إذا قام أحد المساهمين بشراء   .1.7

 . في تذاكر الطيران

قد يفقد المساهمين جميع مكافآتهم نتيجة أي انتهاك التفاقية العضوية أو إنهاء    : شروط استخدام المكافآت .2

يمكن أيضًا إلغاء المزايا واالمتيازات التي    . من االتفاقية  11عضويتهم لألسباب المنصوص عليها في المادة رقم  

 . تحتفظ الشركة بالحق في إجراء تغييرات من طرف واحد في هذه الشروط واألحكام  . الحالةيتم توفيرها في هذه  

 شركة مجموعة فنادق الرين                                      


