
Reference: _______________________________________________ 
Misto konáuí: Kanceláfe, Hotel Flamingo, Av. España, Núm. 3, Hotel Flamingo, Ur. San 

Eugenio, T.M. Adeje. CP 38660, Santa Cruz de Tenerife, Spanélsko. 

Datum podpisu: _______________________________________________ 

 
NORMALIZOVANY FORMULAR O 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY NA ZVLÁSTNÍM 

DOKUMENTU URCENÉM KE SNAZSÍMU 

UPLATNÉNÍ PRAVA NA ODSTOUPENÍ 
(Príloha ke: SMLOUVÉ O NABYTÍ) 

 

Pravo na odstoupení od smlouvy 

 

Spotfebitel má pravo odstoupit od teto smlouvy ve lhúté 14 kalendáfních dnü bez nutnosti uvedení 

düvodu. 

Pravo na odstoupení od smlouvy zacíná dnem………………………… (vyplní obchodník pred 
odevzdáním  formulare spotrebiteli). 

V pfípadé, ze spotfebitel neobdrzí tentó formuláf, lhüta pro odstoupení zacne platit az poté, co 

formular obdrzí, v kazdém pfípadé vsak vyprsí po uplynutí jednoho roku a ctrnácti kalendáfních 
dnü. 

V pfípadé, ze spotfebitel neobdrzí veskeré nezbytné informace, lhüta pro odstoupení zacne platit az 

poté, co tyto informace obdrzí, v kazdém pfípadé váak vyprsí po uplynutí tfí mésícü a ctrnácti 

kalendáfních dnü. 

K uplatnéní prava na odstoupení od smlouvy informuje spotfebitel obchodníka prostfednictvím 

zprávy ci sdélení v souladu s následné uvedenymi podmínkami: 

Za úéelem sdélení bude uvedena adresa subjektu: Avenida España, Número 3, HOTEL 

FLAMINGO, Urbanización San Eugenio-Playa de las Américas, CP 38670 Adeje, Santa Cruz de 

Tenerife, Spanélsko. 

Jakákoli zpráva nebo jiné sdélení, které lze nebo je tfeba ucinit pfi vykonu prava na odstoupení od 

smlouvy, musí byt písemná a spotfebitel si müze zvolit, zda j¡ zasle tzv. burofaxem (potvrzením 

obsahu s elektronickym podpisem a casovym razítkem), telegramem nebo doporucené se 

stvrzenkou, popfípadé notáfskou cestou. Veskeré zprávy a jiná sdélení budou povazovány za platné 
v den jejich dorucení. 

V pfípadé, ze spotfebitel uplatní pravo na odstoupení od smlouvy, není mozné mu pfipsat zádné 

náklady. 

Spotfebitel bude moci pouzít následující formular, pfestoze jeho pouzití není povinné: 

 



Zákaz platby záloh 

Béhem casového období k moznému odstoupení od smlouvy jsou zakázány veskeré platby záloh ze 

strany spotfebitele. Tentó zákaz se vztahuje na jakoukoli kompenzaci, vcetné platby, ustavení záruk, 
penézní zálohy na úcty, vyslovného uznání dluhu atd. 

Zahrnuje nejen platby obchodníküm, ale i tfetím stranám. 

Tentó dokument byl sepsán ve spanelstine a v ________________,     jelikoz     se     jedná     o     

jazyk nabyvajíeího obcana/obyvatele. Preklad vypracoval soudní prekladatel. Púvodní 

soudní preklad se nachází v Katastru ncmovitostí v Adeje. V prípadé neshod mezi obéma verzemi 

bude mít vzdy pfednost verze spanclská. 

Podpisem tohoto dokumentu potvrzuji/potvrzujeme, ze jsem byl/jsme byli s 
dostatecnym pfedstihem informován/i o podmínkách vykonu prava na odstoupení 
od smlouvy a také o zákazu plateb záloh, a ze jsme si je pfecetli, porozuméli jim a 
souhlasíme s nimi, proeez na dükaz souhlasu uvádíme svúj podpis. 
Datum: …………………………….  

 

Podpis: ____________________  Podpis: ____________________ 
Jméno: ………………………… PLAYAS DE ADEJE, S.L.U. 

(Nabyvatel a spotfebitel)   (Prodejce a obchodník) 

 

 

 

Zde odstñhnéte ............ …………….Zde odstñhnéte……………………Zde odstrihnéte 

Zde odstñhnéte ............ …………….Zde odstñhnéte……………………Zde odstrihnéte 

Zde odstñhnéte ............ …………….Zde odstñhnéte……………………Zde odstrihnéte 

 

 

K rukám právního zástupce spolecnosti PLAYAS DE ADEJE, S.L.U. 

Av. España, Núm. 3, Hotel Flamingo, Ur. San Eugenio-Playa de las Américas, Adeje, CP 38670, 
Sta.  Cruz Tenerife, Spanélsko. 

 

PAN/PAÑI ____________  pasem pfíslusného státu císlo _________ a na svou odpovédnost 

prostrednictvím tohoto formulare UVÁDÍ, ze v souladu a v rámei ustanovení clánku 12, dalsích a 

souvisejících zákona 4/2012 z 6. cervence o smlouvách o uzití rekreacních objektü na casovy úsek 

ODSTUPUJE OD KUPNÍ SMLOUVY K NABYTÍ PRÁV dne_____________, 
Zn.______________ , podepsané se subjektem PLAYAS DE ADEJE,   S.L.U.,   kterou   zde   
v   zájmu struenosti neprepisujeme. 
 
V ________________, dne________________ 201___ 

 



 

Podpis______________________ 

 

 


