Dial an Exchange vil sende dig spændende oplysninger om ferier og fritid via emails, sms og direkte post. Hvis du ikke ønsker at modtage meddelelser fra Dial An Exchange skal du bare
krydse af her.

Dato:
Underskrift:

Størrelse (f.eks. 2 værelser, 6 overnattende):
Enhedsnr./navn (hvis relevant):

Ugenr. (hvis relevant):
Website:

Placering:
Feriested/navn på ejendom:

Mobil:
Tlf. arbejde:

E-mail:

Tlf. hjemme:			

Postnr.:
Adresse:

For at blive medlem og få regelmæssige specialtilbud skal du bare udfylde og sende til: Dial An Exchange Europe, 21 High Street, Gargrave, Skipton, North
Yorkshire BD23 3RA, United Kingdom. Det koster ikke noget, og du er ikke bundet til noget.
Hr./Fru/Fr.:		Fornavn(e): 					Efternavn:

Ring på +44 (0)1756 749 966 og bliv medlem. Servicen er på engelsk. besøg www.dialanexchange.com
eller udfyld blanketten

Hvad kan Dial An
Exchange tilbyde dig?
Andre gebyrer?

Intet indmeldelsesgebyr, ingen gæstebetaling, ingen
opgraderingsgebyrer

Bank- og opsparingsmuligheder.

Du kan sætte din uge i banken med Dial An Exchange og
få 3 års kredit. Det betyder, at du har tre år til at bestemme
dig for, hvornår og hvor du vil holde ferie.

Specialtilbud, bonusuger og opdateringer.

Gør en god handel med vore Bonusuger, som er logi,
der sættes i depot i vort system og ikke byttes ind. Vi vil
hellere tilbyde dem til vore medlemmer end lade dem
være ubrugte. Bonusuger er tilgængelige seks uger før
indcheckning. Du skal bare betale “Bonusuge-prisen” uden
at give en uge i bytte. Husk, at prisen for en Bonusuge
er for en uge og ikke prisen pr. person. Når du er blevet
medlem, vil du regelmæssigt modtage gratis oplysninger
om specialtilbud og bonusuger fra kun 129£ GBP.

Velkommen
til den mest
afslappende
ferie bytte
klub i verden

På udkig efter
et afslappende
ferie bytte?

Letanvendelig hjemmeside

Besøg vores nye hjemmeside, der live 24 timer om dagen
viser, hvad der er ledigt, og giver dig adgang til alle vore
online services.

Venlig og personlig service.

Hos Dial An Exchange arbejder vi for dig. Vi svarer på
vores engelsktalende servicetelefon fra kl. 9 til kl. 17 fra
mandag til fredag. 50.000 ejere i UK og Europa og 450.000
ejere over hele verden har valgt at gå med i Dial An
Exchange.

Vi glæder os til at se dig som medlem af
klubben.

Dial An Exchange Ltd telefonnr.: +44 (0) 1756 749 966 21 High
Street, Gargrave, Skipton, North Yorkshire, England BD23 3RA
Email: info@dialanexchange.com
www.dialanexchange.com
Firmaregister i England og Wales nr. 3756394
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Velkommen
i klubben

Velkommen til en
problemfri måde at bytte
feriebolig på

To enkle veje at
komme i gang på

At eje en feriebolig er herligt, men somme tider kan det at
rejse det samme sted hen blive kedeligt. Dial An Exchange
er en enkel og ligefrem feriebytteklub, der på en enkel måde
kan hjælpe dig med at komme et andet sted hen - uden
medlemsgebyrer og tusindvis af ferier at vælge mellem over
hele verden.

S
 øg frit og uden gebyrer eller forpligtelser:

Mange andre feriebytteselskaber afkræver dig på forhånd et
beløb for bare at finde ud af, hvad de er for nogen. Hos os
kan du altid søge uden at være medlem.

D
 er er tusindvis af ejendomme at vælge mellem:

Vi har tusindvis af feriesteder og ejendomme over hele
verden, som du kan vælge imellem. Hver måned indsætter
hundredvis af nye medlemmer uge af deres ferieboliger i
vort bytte-system, hvilket giver dig et endnu større valg.

E
 n enkel og fleksibel bytte-proces:

Dial An Exchange er verdens største uafhængigt
ejede ferie-bygge selskab. Grundlagt i Australien i
1997, påbegyndte det europæiske kontor med base
i UK sin aktivitet i juli 1999.

D
 u skal kun betale, når du bytter:

Dial An Exchange har kontorer i hele verden
inklusive Australien, USA, Sydafrika, New Zealand
og Stillehavet, Thailand, Indien og Kina. I øjeblikket
betjener vi over 450.000 medlemmer over hele
verden med 50.000 medlemmer i UK og Europa.

Hvert trin af et bytte er problemfrit, lige fra vores websted,
der er nemt at følge, til vores venlige engelske team. Hver
uge, der indsættes, giver dig en uges kredit. Vælg et sted
med sol, eller et sted der er tættere på dit hjem - det er helt
op til dig.
Der er ingen ekstra omkostninger, blot et enkelt, fast byttegebyr på 84£ GBP, hvis du vælger en ejendom i UK eller
Europa, eller 99£ GBP, hvis du vælger
en langtursdestination.

En uge er en uge

Ring til +44 (0)1756 749 966
til vores engelsktalende service,
besøg www.dialanexchange.com eller
udfyld den medfølgende blanket.

Søg først

Indsæt
din(e)
uge(r)

Søg uden
forpligtelser

Søg og
vælg din
ferie

Vælg din
ferie

Betal dit
bytte-gebyr

Indsæt
din(e)
uge(r)

Vi bekræfter
din
booking

Betal dit
bytte-gebyr

Medlemskab er gratis

Intet indmeldelsesgebyr, ingen gæstebetaling, ingen
opgraderingsgebyrer

Se selv de
ferier, du kan få

Indsæt først

Hver uge, du indsætter, giver dig en kredit, som
gælder i tre år og giver dig ret til at bytte til en
hvilken som helst ejendomsstørrelse på et hvilket
som helst tidspunkt af året hvor som helst i verden*
*Alt efter, hvad der er ledigt.

Ring til +44 (0)1756 749 966

til vores engelsktalende service eller

besøg www.dialanexchange.com

Vi bekræfter
din
booking

