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بهرهمندی از هتل و شرایط رزرواسیون :سهامداران میتوانند طبق تاریخهای اعالم شده که در سایت رسمی شرکت درج
میگردد اقدام به رزرو ویال با تخفیفهای ویژه نمایند .سهامداران نسبت به میزان سهام خریداری شده (تعداد سهام
خود) و پس از إتمام ساخت و افتتاح مجموعه تفریحی میتوانند هر سال از تخفیفات مندرج در جدول ذیل از امکانات
مجموعه بهرهمند گردند.
 .1.1این تخفیفات برای بهرهمندی از مزایای مجموعه فقط مختص به سهامداران و خانواده درجه یک آنها میباشد.
 .1.2صاحبان یک الی  ۵سهم ۱۵ ،درصد
صاحبان  ۶الی  ۱۵سهم ۲۰ ،درصد
صاحبان  ۱۶الی  ۲۵سهم ۲۵ ،درصد
و صاحبان  ۲۶سهم به باال ۳۰ ،درصد تخفیف در رزرو مجموعه دریافت خواهند کرد.
 .1.3قیمت رزرو ویالها در هنگام رزرواسیون و نسبت به تاریخ مورد نظر مشخص خواهد شد.
 .1.4این تخفیفات برای تمامی قیمتها یکسان نمیباشد .برای خروج زود هنگام ،پول پیش (دپوزیت) و ابطالها
پس از کسر هزینهها و با تغییرات انجام خواهد گردید.
 .1.5جهت انجام رزرواسیون و استفاده از تخفیفات در مجموعه حداقل  ۹۰روز زودتر باید اقدام به رزرواسیون گردد و
مجموعه نسبت به درصد پربودن ویالها به سهامدار ،آمادگی یا عدم آمادگی جهت پذیرش را اعالم خواهد نمود.
 .1.6سهامدار اجازه انتقال تخفیفات خود را به جز خانواده درجه یک به شخص دیگری ندارد .اگر سهامدار بخواهد به
جز خود و یا خانواده درجه یک خود این امتیاز را برای شخص دیگری استفاده کند موظف است آن را به صورت
کتبی از طریق ایمیل به شرکت اطالع دهد ،شرکت پس از بررسیهای الزم و نسبت به فصلی که تقاضای استفاده
از مجموعه را نموده مراتب را به سهامدار اعالم خواهد کرد.
 .1.7اگر سهامدار در آن واحد  ۱۲سهم و یا بیشتر برای خود خریداری کند ،شرکت مبلغ  ۳۰۰یورو به عنوان کمک هزینه
بلیط هواپیما برای مراجعه به شرکت جهت انجام أمور اداری و ثبتی پرداخت خواهد نمود.

 .2قوانین بهرهمندی از فرصتها (آوانتاژها) :در صورت نقض قوانین قرارداد عضویت و یا موارد بیان شده در ماده ۱۱
قرارداد عضویت شرکت میتواند به صورت یک جانبه و منفرد قرارداد را فسخ و تمامی فرصتهای (آوانتاژهای) اعطا
شده را باطل و آنها را از سهامدار خاطی طلب کند.
شرکت در تغییر این شرایط (ذکر شده در قرارداد) به صورت یک جانبه و منفرد تعیین کننده میباشد.
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