
Vilkår og Betingelser 

 

1. Denne kampagne er kun tilgængelig for kvalificerede deltagere. En kvalificeret deltager er en person på 18 år og derover 

som er medlem af British Airways Executive Club ("BAEC") - medlemsvilkår og betingelser gælder. 

 

2. Ved at deltage i denne kampagne bekræfter kvalificerede deltagere, at de accepterer disse vilkår og betingelser. 

3. For at deltage i denne kampagne, skal medlemmer tilmelde sig Rocketmiles og vælge British Airways Executive Club Avios 

som deres optjenings præference og booke via Rocketmiles. 

4. Alle vilkår og betingelser fra Rocketmiles er gældende. 

5. Tilbuddet er gældende for nye bookinger foretaget fra 1. Januar 2018 til og med 31. Marts 2018 (“Kampagne periode”) 

for ophold mellem d. 1. Januar 2018 og 14. Febuara 2019. 

6. 25% ekstra Avios gælder for ophold booket og afsluttet på de deltagende ejendomme. Dette defineres ud fra et uafbrudt 

ophold på samme ejendom, dvs. fra Check-in til Check-out uanset opholdets længde. 

7. Tilbud kan anvendes på et standard gæsteværelse pr. ophold, kvalificeret deltager, baseret på dobbeltbelægning i 

kampagneperioden. Der er ikke noget maksimum på antal ophold pr. kvalificerede deltager i kampagneperioden. 

8. Tilbuddet er afhængigt af tilgængelighed og avanceret reservation er påkrævet. BAEC medlemsnummer skal noteres på 

tidspunktet for booking. 

9. Reservation kan foretages via www.rocketmiles.com eller på +1.773.257.7680. Spørgsmål sendes til 

concierge@rocketmiles.com. 

10. Bestilling kan garanteres med kreditkort / forudbetaling. 

11. Bonus Avios kan ikke indløses til kontanter. 

12. Bonus Avios udstedes efter retningslinjerne i BAEC Terms and Conditions. 

13. Bonus Avios pr. ophold krediteres den kvalificerede deltagers BAEC-konto inden for 4-6 uger efter opholdet. 

14. Standard Avios vil blive optjent for hvert betalt ophold I kampagnen ud over bonus Avios 

15. 25% Avios bonus er én-gangs bonus for en enkelt transaktion, som laves I kampagne perioden. 

16. Dette tilbud kan ikke overdrages og kan ikke bruges sammen med andre tilbud eller kampagnetilbud fra British Airways 

eller Rocketmiles 

17. Udbyderne af tilbuddet forbeholder sig ret til at trække tilbuddet tilbage eller ændre disse vilkår og betingelser uden 

forudgående varsel, uanset årsagen og uden ansvar for kunderne for at gøre det. 

18. Ved at deltage i denne kampagne er deltagerne indforstået med at de personlige data, de leverer, bliver brugt af 

Rocketmiles eller deres agenter eller underleverandører til at administrere denne kampagne, som kun bruger de 

oplysninger, der er tilvejebragt med henblik på at administrere kampagnen.  

19. Salgsmaterialer er en del af disse vilkår og betingelser. Denne kampagne er underlagt lovgivningen i England og Wales og 

de engelske domstole har enekompetence. 

 

Denne kampagne udbydes af Rocketmiles og har sit hjemsted i t 641 W Lake Ste 102, Chicago IL, 60661 (også kendt som 

Rocket Travel Inc) og and British Airways Plc med hjemsted i Waterside, PO Box 365, Harmondsworth, UB7 0GB (Registeret No. 

1777777 England). 

For fuldstændige Rocketmiles Vilkår og Betingelser 
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