KÖZLEMÉNYEK
klubtagjainknak
Tisztelt Klubtagunk!
A HCH IMMO Kft., Holiday Club Hévíz tisztelt klubtagjainak gyakori kérésére ez úton teszi közzé,
hogy egyetlen társaságnak, vagy magánszemélynek sem adtak üdülési joggal kapcsolatban megbízást,
különösen nem üdülési jog visszavásárlására, lerövidítésére, megszüntetésre stb., és nem állnak megbízási
jogviszonyban egyetlen céggel sem! Különösen az alább felsoroltakkal.

De sajnos ezek a listák napról-napra változnak, mert a csalók nagyon „ötletesek”.
- ERATEX Kft.
- Berkó Richárd EV.
- BIÁS TRADE Kft. „kényszertörlés alatt”,
- One Day Tourist Kft. „kényszertörlés alatt”,
- Spend Credit Kft. „kényszertörlés alatt”,
- BFCS Kereskedőház Kft., - Új nevén Web Trender Kft.
- B.T.S. Management Kft.,
- Üdülési-jog Károsultak Érdekvédelmi Szövetsége,
- Családi Ház Club Kft.,
- Tele Trade Hungary Kft.,
- Club Hotels Europe Ingatlanhasznosító Kft.,
- TMR-CLTG Kft.,
- International Holiday Network Kft.,
- Velence Resort Clubs Kft.,
- Elégedett Üdülőtagok Klubja,
- Megyesi Üdülőszervező Kft.,
- Wine Dynasty L.L.P.,
- Business Capital Corporation,
- Bindsystem Hungary Kft. „felszámolás alatt”,
- Dinasztia Wellness Kft. „felszámolás alatt”,
- Light int he Barter LLC „felszámolás alatt”
elnevezésű gazdasági társaságokkal, továbbá
- Csobán Katalin,
- Bencsik János,
- Verestói Zoltán,
- Forgács László,
- Nagy Ivett,
- Ferencz Viktor
- Hoffman József
- Dr. Szentiványi Péter, aki nem ügyvéd
magánszemélyekkel.

- Kovács László,
- Gergelyfi Renátó,
- Nagy Csaba,
- Kiss Áron,
- Torma János,
- Derzsi Biás István
- Berkó Richárd

Amennyiben e tárgyban kérdésük van, úgy a Holiday Club Hévíz szívesen áll rendelkezésükre
az ugyfelszolgalat@holidayclubheviz.hu e-mail címen.

Tisztelt Klubtagunk!

Évek óta megismételt figyelmeztetéseink ellenére sajnos az elmúlt időszakban is több
Klubtagunk vált az üdülőhasználati jogok állítólagos „értékesítésével” kecsegtető csalások
áldozataivá! Ugyan mi csak az esetek töredékéről szerzünk tudomást, de így is számos
Klubtag tett nálunk panaszt az elmúlt év folyamán, akik valamennyien több száz ezer Ft
összeggel károsodtak, anélkül, hogy az őket behálózó, csaló cégek, vagy
személyek bármit is teljesítettek volna az ígéreteikből!
Ezért ismételten azt javasoljuk Önöknek, hogy ne lépjenek kapcsolatba olyan személyekkel,
társaságokkal, akik az üdülőhasználati jogukkal kapcsolatosan bármiféle ígérettel
valamilyen tárgyalásra, megbeszélésre, vagy „prezentációra” hívják Önöket! Nagy a
valószínűsége ugyanis annak, hogy kizárólag csalási szándék áll a „rendkívül kecsegtető
ajánlatok” és fondorlatos hazugságok mögött! Ezek a magánszemélyek és cégek az évek
óta tartó tevékenységük során sajnos már nagyon sok klubtagot becsaptak azzal az ígérettel,
hogy az üdülési jogaikat „továbbértékesítik”, azokat „vásárlási pontokra” vagy különböző
komikus „fizetőeszközökre” váltják, ezzel szemben tény és való, hogy egyetlen esetben
sem teljesítették mindazt, amit ígértek, sőt, azt nyilvánvalóan még csak meg sem
próbálták!
Ezeknek a cégeknek továbbra is az egyedüli és kizárólagos célja, hogy Önöktől bármiféle
módon is, előre nagy összegeket kicsikarjanak! Éppen ezért nagyon fontos, hogy ne
fizessenek előre senkinek egyetlen fillért sem! Köztudomású, hogy „közvetítési jutalék”
csakis egy már lebonyolított üzlet után jár, s ha valaki ezt a jutalékot – bármiféle formában
is – előre akarja megfizettetni Önökkel, úgy nagy valószínűséggel biztosak lehetnek
abban, hogy csalóval állnak szemben, akit akkor látnának utoljára, amikor sikerülne nekik
nem kis összegeket kicsalni Önöktől!
Társaságunk részéről továbbra is hangsúlyozzuk, hogy a mi nevünkben egyetlen idegen
cég sem jogosult Önöknek bármiféle ajánlatot is tenni, s cégünk a továbbiakban sem
vállalja és nem is vállalhatja az üdülőhasználati jogok megvásárlását, ill. azok további
értékesítését. Cégünk ugyanakkor az elmúlt években új megoldást kínált fel arra
vonatkozólag, hogy a Klubtagok a szerződéseket a megváltozott igényeiknek megfelelően
átalakítsák. Mielőtt tehát Önök is csalási kísérletek áldozativá válnának, ajánlatos
megkérdezni munkatársainkat, hogy milyen megoldást tudunk felkínálni a problémájuk
megoldására.
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