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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: _______________________________________________ 
 

NORMALIZOVANÝ INFORMACNÍ FORMULÁR 
PRO SMLOUVY O UZÍVÁNÍ REKREACNÍCH 

OBJEKTÜ NA CASOVÝ ÚSEK  
(Príloha ke: SMLOUVÉ O NABYTÍ) 

(Cást 1) 
 

1. Totoznost, adresa a právní postavení obchodníka (prodávajícího). Obchodníkem a 
prodávající stranou je ve smlouvé obchodní spolecnost “PLAYAS DE ADEJE, SOCIEDAD 
LIMITADA UNIPERSONAL”, DIC: B-76/613017 se sídlem na Avenida España, Núm. 3, HOTEL 
FLAMINGO, Urbanización San Eugenio-Playa de las Américas, Adeje, Santa Cruz de Tenerife, 
Spanélsko. 

Subjekt “PLAYAS DE ADEJE, SOCIEDAD LIMITADA UNIPERSONAL” je SPOLECNOSTÍ S 
RUCENÝM OMEZENÝM podléhající ustanovení Královského dekretu 1/2010 s platností zákona 
z 2. cervence, jímz byl schválen prepracovany text zákona o kapitálovych spolecnostech, a 
ostatnímu spanélskému právní mu fádu. 

Je zapsaná v obchodním rejstfíku Santa Cruz de Tenerife, ve svazku 3.288, na listu 125, strane TF-
52.334, zápis 1. 

1.2 - Totožnost, bydliště a právní postavení PODPORY REGISTRACE: “FUERTEVENTURA 

LIFE, SOCIEDAD LIMITADA“, s NIF: B-38/872933, se sídlem Av. España, č. 3, Hotel Flamingo, 

Ur. San Eugenio, TM Adeje, CP 38660, Santa Cruz de Tenerife, Španělsko. 

2. Popis produktu (zarízení). Jedná se o pravo k uzívání rekreacního ubytovacího zarízení, 
které je soucástí CTYRHVÉZDICKOVÉHO HOTELU FLAMINGO na ádrese Avenida España, 
Núm. 3, Urbanización San Eugenio-Playa de las Américas, CP 38660 Adeje, Santa Cruz de 
Tenerife, Spanélsko, na urcity casovy úsek. Hotel tvofí nékolik provozoven a rozné typy 
ubytovacích zarízení s kapacitou pro 2, 4 a/nebo 6 dospélych osob. 

3. Povaha a presny obsah prava. OSOBNÍ PRAVO na uzívání a vyuzívání jednoho konkrétního 
ubytování a jeito prilehlych zarízení HOTELU FLAMINGO béhem konkrétního období. 
Ubytování a casové období jsou stanoveny ve smlouvé. JEDNOTLIVÁ KAZDOROCNÍ OBDOBÍ 
K OBSAZENÍ UBYTOVÁNÍ trvají SEDM KALENDÁRNÍCH DNÍ. To vse v souladu s 
ustanoveními dnes pfedanych stanov. 

4. Presné období k uplatnéní prava a jeho délka. Datum, od kdy bude moci 
nabyvatel uplatnit své pravo. DOBA TRVÁNÍ REZIMU je PADESÁT LET, pocínaje 1. 
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cervnem 1990 a konce 1. cervnem 2040, pficemz období vyuzívání zahrnuje období od roku, v 
némz je uhrazena celková cástka smlouvy, az do konce data rezimu. 

5. Sluzby,   jichz   bude   moci   nabyvatel   vyuzívat. Uzivatelé CTYRHVÉZD1CKOVÉHO 
HOTELU FLAMINGO budou moci uzívat teplou vodu, dodávkv elektrické energie, wifi a 
kabelovou televizi, jejíz programy mohou podléhat zménám. Dálc úklid pokoje. odnásení odpadkú 
a odpadu a vyménu lozního prádla a rucníkú. 

6. O objektu a zarízení, které jsou k dispozici nabyvateli. CTYRHVÉZDICKOVY 
HOTEL FLAMINGO má otevírací a provozní licenci vydanou úfadem Cabildo Insular pro ostrov 
Tenerife a méstskou licenci k otevfení vydanou méstskym úfadem Ayuntamiento Adeje, má tudíz 
pfedepsané licence a povolení. 

CTYRHVÉZDICKOVY HOTEL FLAMINGO má: vyhfívany bazén, détsky bazén, solarium, bar-
restaurant s vybérem z jídelního lístku, bar-restaurant se svédskymi stoly, fitness, spolecenské a 
rekreacní zóny, zahrady a vlastní parkovisté. 

Poplatky za údrzbu v sobé zahrnují pravo na vyuzívání téchto sluzeb a/nebo zarízení. 

7. Cena a dalsí náklady tykající se nabytí. Cena je stanovená v dokumentu kupní smlouvy. 
Prúmérná cena se múze lisit v závislosti na ubytování a dalsích moznych okolnostech. Jakékoli dalsí 
náklady a/nebo povinné a/nebo dodatecné poplatky jsou rovnéz stanoveny v pfíslusném 
dokumentu kupní smlouvy. Pfed podpisem smlouvy byl nabyvatel informován o vyznamu 
jednotlivych, v ni uvedenych pojmü. 
Nabyvatel nebude muset hradit zádné dalsí poplatky ani 
náklady, které se ve smlouvé nenacházejí. 

Nicméné podmínkou k vyuzívání sluzeb a/nebo zafízení je úhrada celého údrzbáfského poplatku za 
pfíslusny rok. Poplatek za údrzbu je rovnéz stanoven v dokumentu kupní smiouvy a systém jeho 
aktualizace je uveden jak v samotném dokumentu. tak v cláncích stanov, které se pfedávají k 
dnesnímu dni. 

* Vyménny systém. Kupující prava, které je pfedmétemzde popisované smiouvy, se bude moci 
STAT CLENEM systému vymén, jenz v soucasné dobé nabízí spolecnost INTERVAL 
INTERNATIONAL (INTERVAL VACATION EXCHANGE, S.A.), nehledé na to, ze bude moci 
svuj rezim zapsat do jakéhokoli jiného vyménného rezimu s registrovanou kanceláfí na ádrese: 
Coombe Hill House, Beverly Way, London SW20 OAR, registrované ve Velké Británii pod 
registracním císlem 02119493 a s adresou ve Spanélsku v: Centro de Negocios Martín Buendía, 
Oficina 16, Camino de las Cañadas. Núm. ID, CP 29651 Mijas Costa, Málaga, Spanélsko. Telefon: 
[+34] 952 866 958 y Fax: [+34] 952 865 188. 

Náklady (cena a poplatky) na clenství v tomto systému vymén jsou rovnéz uvedeny v 
podepisovaném dokumentu kupní smiouvy. 

(Cást 2) 
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Spotfebitel má pravo odstoupit od teto smiouvy bez jakéhokoli uvedení düvodu do ctrnácti 
kalendáfních dnú od data jejího uzavfení nebo uzavfení jakékoli jiné pfedchozí závazné smiouvy ci 
od data pfijetí téchto smluv, pokud je pozdéjsí. 

Béhem tohoto casového období pro odstoupení od smiouvy jsou ze strany spotfebitele zakázány 
veskeré platby záloh. Tentó zákaz se vztahuje na jakoukoli kompenzaci, vcetné platby, ustavení 
záruk, penézní zálohy na úéty, vyslovného uznání dluhu atd. Zahrnuje platby nejen obchodníkúm, 
ale i tfetím stranám. 

Spotfebitel nebude hradit jiné náklady ani závazky nez ty uvedené ve smlouvé. 

V souladu s mezinárodním soukromym právem múze smlouva podléhat jiné legislativo nez 
legislativa élenského státu, v némz má spotfebitel trvaly pobyt nebo obvyklé bydlisté, a mozné spory 
se budou moci pfedkládat i jinym soudním orgánüm nez orgánúm élenského státu, v némz má 
spotfebitel trvaly pobyt nebo obvyklé bydlisté. 

Tentó  dokument  byl  sepsán jak ve spanéIStiné, tak v__________________,   jelikoz   se   jedná   
o   jazyk   nabyvajícího obcana/obyvatele. Preklad vypracoval soudní prekladatel. Originální soudní 
preklad se nachází v Katastru nemovitostí v Adeje. V pfípadé neshod mezi obéma verzemi budc mít 
vzdy prednost verze Spanélská. 

Podpisem tohoto dokumentu potvrzuji/potvrzujeme, ze jsem/jsme byl/i informován/i s 
dostateenym predstihem o totoznosti, ádrese a právním postavení obchodníka, o produktu, o 
povaze a presném obsahu práv/a, které je/jsou pfedmétem teto smlouvy, dale o období kvykonu 
tohoto prava a jeho trvání, a to zvláSté o datu, od néhoz budu/budeme moci uplatñovat dañé pravo, 
o cené a vsech dalSích nákladech a ostatních sluzbách a/nebo zafízení, k nimz mám/e prístup, a také 
o moznostech prístupu k systému    vymén. Podpisem    tohoto    dokumentu 
potvrzuji/potvrzujeme, ze jsem byl/jsme byli informován/i o podmínkách vykonu naSeho prava 
na odstoupení od smlouvy, s éímz plné souhlasím/e a podepisuji/podepisujeme na dükaz prijetí a 
souhlasu. 

Datum: ……………………………. 

 

 

Podpis: ________________________ Podpis: ________________________ 
Jméno:……………………………….. PLAYAS DE ADEJE, S.L.U. 
(Nabyvatel a spotfebitel)   (Prodejce a obchodník) 
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Dodatecné informace 

1. Informace o nabytych právech 
Ubytování v zafízení „HOTEL FLAMINGO" jsou soucástí dfíve existujícího rezimu uzívání 

casovych úsekú ve variante „klubovóho systému" propagovaného v souladu s ustanoveními zákona 
42/1998 z 15. prosince o právech uzívání objektú na casovy úsek a potvrzeného notáfskym zápisem 
u madridského notare Josého Manuela Hernándeze Antolína dne 10. kvétna 2006, pod císlem 3047 
jeho protokoiu; tentó zápis je zaznamenám v Katastrálním úfadu Adeje o objektech 24690 az 24902 
v Adeje dne 27. kvétna 2006. 

Prava na obsazení [daného ubytování], která se pfevádéjí v CLUBU FLAMINGO, jsou 
osobní povahy. 

Téchto práv lze vyuzívat k obsazení béhem následnych období o délce sedmi dní. 
Tato prava podléhají a závisí na dodrzování podmínek stanovenych v pfíslusné kupni 

smlouvé (dokument kupní smlouvy a pfílohy) a ve stanovách rezimu - odevzdanych dnesního dne 
- a v zákonu 4/2012 z 6. cervence o smlouvách o uzívání rekreacních objektú na casovy úsek, nabytí 
produklú dlouhodobych dovolenych. pfeprodeji a vyméné a dañovych normách. 

Prava kupujícího a jeho povinnosti jsou uvedeny v kupní smlouvé a v ostatních 
dokumentech rezimu. 
 
 2. Informace o objektech 

Apartmány jsou soucástí CTYRHVÉZDICKOVÉHO HOTELU FLAMINGO na 
Avenida España, núm. 3, Urbanización San Eugenio-Playa de las Américas, Adeje, CP 38660, Santa 
Cruz de Tenerife, Spanélsko. 

Apartmány tohoto komplexu jsou zcela dostavené, vybavené nábytkem a zafízené. 

Stavba byla dokoncena dne 30. fíjna 1993, jak je uvedeno i v Katastrálním úfadu, s názvem 
Potvrzení o ukoncení stavby v notáfském zápisu obchodní spolecnosti AL RIMAL, S.A. potvrzeném 
notáfem Femandem Gonzálezem de Vallejo Gonzálezem v Santa Cruz de Tenerife dne 11. kvétna 
2006 pod císlem 1611 protokoiu. 

V soucasnosti zafízení disponuje apartmány a provozovnami distribuovanymi ve ctyfech 
blocích budov o dvou, tfech a ctyfech poschodích. 

Zmínéné apartmány s rúzné velkou plochou jsou zcela zafízené nábytkem, elektrospotfebici 
a nezbytnym vybavením k vyuzití ve smluvenych obdobích k obsazení. 

Zafízení bylo kompletné renovované od roku 2015 a má pfitom pfíslusné licence a 
povolení. 

O ________ SLUZBÁCH: Uzivatelé 
CTYRHVÉZDICKOVÉHO     HOTELU     FLAMINGO 

budou moci vyuzívat teplou vodu, dodávky elektrické energie, wifi a kabelovou televizi, 
jejíz programy mohou podléhat zménám. Dale úk l i du  pokoje, odnásení odpadkü a odpadu a 
vymény lozního prádla a rucníkú. 

O ZARÍZENÍCH: CTYRHVÉZDICKOVY HOTEL FLAMINGO má vyhfívany bazén, 
détsky bazén, solarium. bar-restaurant s vybérem z jídelního lístku, bar-restaurant se svédskymi 
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stoly, fitness, spolecenské a rekreacní prostory, zahrady a vlastní parkovisté. 
 

3. Dodatecné  pozadavky u   rozestavéného pozadavky ubvtování: NEUVÁDÍ 
SE. 

4. Informace o nákladech 
Kupující a nabyvatel bude muset uzavfením pfíslusné kupní smlouvy pouze uhradit cenu, 

která se múze lisit podle souvísejících okolností, a nepfímé poplatky splatné u pfílezitosti prodeje, 
tj. kanárská dan IGIC s platnou sazbou, v soucasné dobé 6,5 % z celkové ceny. 

Náklady na správu a/nebo údrzbu. Jsou stanoveny v pfíslusné kupní smlouvé. Budou 
variabilní podle jejího obsahu. 

Kupující a nabyvatel tedy bude muset uhradit správní poplatek, poplatek za údrzbu za 
první rok vyuzívání (ten bude aktualizován podle ustanovení stanov) a eventuálné poplatek za 
clenství v systému vymén nabízeném spolecností Interval International pro pfípad, ze by se k nému 
chtél pfipojit, po podpisu pfíslusné smlouvy a zaplacení její ceny. 

Co se tyce nákladú na opravy a náhrady, ty jsou bézné zahmuty v údrzbáfském poplatku; 
kupující a nabyvatel vsak bude muset celit nákladúm za opravy a náhrady vyplyvající z jeho 
nesprávného pouzívání ubytování, nábytku a/nebo vybavení. 

5. Informace o vypovézení smlouvy 
Smlouvy budou vypovézeny v düsledku újmy ci skod v souladu s ustanovením clánku 1290, 

dalsích a souvisejících Obcanského zákoníku, podle néjz lze vypovédét: 1) smlouvy, které by mohly 
byt uzavfené opatrovníky bez soudní autorizace, 2) smlouvy uzavfené v zastoupení nepfítomnych 
osob, 3) smlouvy uzavfené s podvodem na véfitele 4) smlouvy vztahující se na sporné zálezitosti, 
5) jakékoli jiné, u nichz to speciálné urcí zákon, pokud dojde k újmé ci skodé. 

Pfístup k soudúm ohledné jakéhokoli úkonu je podmínén platbou poplatku stanovenych 
zákonem, které zde nejsou v zájmu strucnosti uvádény, a eventuálné honoráfú advokáta a státního 
zástupce, které se fídí nestrannym principem splatnosti. 

6. Dodatecné informace 
Udrzba a opravy objektu, jakoz i jeho správa a fízení jsou svéfeny provoznímu podniku. V 

soucasné dobé tyto sluzby poskytuje firma FUERTEVENTURA LIFE, S.L. Kupující a nabyvatel se 
tedy neúcastní správy, fízení ani téchto sluzeb. 

Firma FUERTEVENTURA LIFE, S.L. nema k dispozici a neposkytuje zádny systém 
pfeprodeje nabytych práv ani zádny systém pronájmu casového období, které je pfedmétem teto 
smlouvy, tfetím stranám. Kupující ci nabyvatel se nebude moci úcastnit zádného organizovaného 
systému k postoupení práv k pfedmétu teto smlouvy tfetím stranám. 

Kupující múze komunikovat s firmou FUERTEVENTURA LIFE, S.L. v následujících 
jazycích: (i) spanélsky, jelikoz se jedná o jazyk mista, v némz se objekt nachází, a/nebo (ii) anglicky 
a/nebo (i ii) ve své matefstiné, pokud jde o obcana clenského státu Evropské unie. 

Strany spolecné souhlasí, ze jakékoli spory vyplyvající z vykladu a aplikace smlouvy budou 
v rámci soudní pravomoci pfedány soudúm v Aroné a vyssím soudúm v Santa Cruz de Tenerife. 
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DALSÍ PRAVA NABYVATELE. V souladu s obsahem clánku 30 zákona má nabyvatel 
pravo ovéfit si majitele a zatízení nemovitosti a múze tak pozádat o tyto údaje pfíslusného 
katastrálního úfedníka. 

Rovnéz múze vyzadovat potvrzení smlouvy notáfskym zápisem a zapsání své koupé u 
Katastrálního úfadu. Notáfské a katastrální poplatky stanoví notáf a katastrální úfedník, mohou se 
pohybovat kolem 300 € kazdy z nich. 

K témto úcelüm se uvádéjí následující adresy: 

1. KATASTRÁLNÍ ÚRAD ADEJE se sídlem v Centro Comercial San Eugenio, 38660 
Adeje, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de Tenerife. Telefon a fax: [+34] 922 71 51 30 

2. OFICINA DE CONSUMIDORES Y USUARIOS MUNICIPAL (OMIC, 
Adeje) MÉSTSKÁ KANCELÁR SPOTREBITELU A UZIVATELÜ a OFICINA DE 
TURISMO - TURISTICKÉ INFORMACE Méstského úfadu Ayuntamiento de Adeje na ádrese 
Calle Tinerfe El Grande, Núm. 32, Edificio de Usos Múltiples, CP 38670, Adeje, Santa Cruz de 
Tenerife. Céntrala: [+34] 922 75 62 13 

3. Ufad CABILDO DE TENERIFE (Turistická policio) se sídlem v Trasera del 
Recinto FeriafCalle Alcalde José Emilio García Gómez, s/n, CP38005, Santa Cruz de Tenerife. 
Céntrala: [+34] 901 501 901 

4.    CONSEJERÍA    DE    TURISMO    DEL GOBIERNO    DE    CANARIAS    
(pro   Tenerife)   REGIONÁLNÍ MINISTERSTVO TURIST1CKÉHO RUCHU VLÁDY 
KANÁRSKYCH OSTROVÚ se sídlem v Calle La Marina, Núm. 57, CP 38001, Santa Cruz de 
Tenerife. Céntrala: [+34] 922 924 041 

 
UPOZORNÉNÍ. V souladu s obsahem clánku 7.3 zákona 4/2012 z 6. cervence o uzívání 

rekreacních objektú na casovy úsek, nabytí produktú dlouhodobych dovolenyeh, pfeprodeji a 
vyméné a dañovych normách upozorñujeme, ze s pfedmétem teto smlouvy nelze obchodovat a ani 
ho prodávat jako investici. 

 
 

Tentó dokument  byl sepsán jak ve spanéIStiné, tak v___________,   jelikoz   se   jedná   o  jazyk   
nabyvajícího obcana/obyvatele. Preklad vypracoval soudní pfekladatel. Originální soudní preklad 
se nachází v Katastru nemovitostí v Adeje. V pfípadé neshod mezi obéma verzemi bude mít vzdy 
prednost verze Spanélská. 

 
Podpisem tohoto dokumentu potvrzuji/potvrzujeme, íe jsem/jsme byl/i informován/i s 
dostateénym predstihem o právu, které je predmétem teto smlouvy, o objektech, jichz se tyká, o 
ubytování, které bude mozné vyuíívat, o budoucích nákladech, moznostech odstoupení od smlouvy 
a jazycích, v nichz mohu/müzeme komunikovat s obchodním subjektem i o ostatních právech, které 
nám jako nabyvateli/nabyvatelüm nálezí. 

Podepisuji/podepisujeme na dükaz prijetí a souhlasu s obdríenymi ínformacemi a v návaznosti i s 
celym obsahem tohoto dokumentu.   Datum: ……………………………………. 
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Podpis: ______________________  Podpis: ______________________ 
Jméno:…………………………..  PLAYAS DE ADEJE, S.L.U. 
(Nabyvatel a spotfebitel)   (Prodejce a obchodník) 

 

 


