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Formulario de Información normalizada de Desistimiento en documento aparte destinado a facilitar el derecho de desistimiento 
Separat Standardformulär för frånträdande för att underlätta utövandet av ångerrätten 

 

Referens: ____________________________________________________________ 
Ort där avtalet ingås: Kontor, Hotel Flamingo, Av. España, Núm. 3, Hotel Flamingo, Ur. 
San Eugenio, T.M. Adeje, CP 38660, Santa Cruz de Tenerife, Spanien.  
Datum för undertecknande: 
_________________________________________________ 
 

SEPARAT STANDARDFORMULÄR FÖR FRÅNTRÄDANDE FÖR ATT 
UNDERLÄTTA UTÖVANDET AV ÅNGERRÄTTEN 

(Bilaga till: FÖRVÄRVSAVTAL) 
                
                                                                                                                             

Ångerrätt 
 

Konsumenten har rätt att frånträda detta avtal inom fjorton kalenderdagar utan att ange 
något skäl. 

Ångerrätten börjar den .................................  (ska fyllas i av handlaren innan 
formuläret lämnas till konsumenten). 

Om konsumenten inte har fått detta formulär kommer ångerfristen börja räkna när 
konsumenten har mottagit formuläret, men löper ut i vilket fall som helst efter ett år och fjorton 
kalenderdagar. 

Om konsumenten inte har fått all nödvändig information börjar ångerfristen räkna när 
konsumenten har fått denna information men kommer i alla fall att upphöra efter tre månader 
och fjorton kalenderdagar. 

För att utöva ångerrätten ska konsumenten meddela handlaren genom anmälan eller 
kommunikation i enlighet med villkoren som anges nedan: 

För anmälningar anges säte för företaget, beläggen på: Avenida España, Número 3, 
HOTEL FLAMINGO, Urbanización San Eugenio-Playa de las Américas, CP 38670 Adeje, Santa 
Cruz de Tenerife, Spanien. 

Eventuell anmälan eller annan kommunikation som kan eller bör presenteras i utövandet 
av ångerrätten skall vara skriftlig och skall, enligt konsumentens val, utföras via registrerad fax 
(buro-fax), telegram eller certifierat brev med mottagningsbevis eller via notariebyrå. Alla 
anmälningar eller annan kommunikation skall anses vara giltigt utförda på dess leveransdag.   

 
Om konsumenten utövar ångerrätten kommer ingen kostnad att kunna debiteras denne. 
Konsumenten får använda följande formulär, även om det inte är obligatoriskt: 

 
 

Förbud mot förskottsbetalningar 
 

Under ångerfristen är alla betalningar av förskott från konsumenten förbjudna. Förbudet 
avser varje ersättning, inklusive betalning, ställande av säkerheter, att reservera av belopp på 
konton, uttryckligen erkänna skuld, etc. 

Den omfattar inte bara betalningar till handlare, men också till tredje part. 
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Formulario de Información normalizada de Desistimiento en documento aparte destinado a facilitar el derecho de desistimiento 
Separat Standardformulär för frånträdande för att underlätta utövandet av ångerrätten 

 

 
      

Detta dokument har upprättats i både spanska och ____________, eftersom det 
är språket i den medlemsstat där förvärvaren är medborgare. Översättningen 
har gjorts av en auktoriserad översättare. Den ursprungliga officiella 
översättningen förvaras i fastighetsregistret i Adeje. Vid avvikelse mellan de 
två versionerna kommer den spanska versionen alltid att råda. 
 
 Genom att underteckna detta dokument erkänner jag/vi att jag/vi har 
informerats i god tid om villkoren för att utöva ångerrätten och också om 
förbudet mot förskottsbetalningar; att vi har läst, förstått och med vilka vi är 
överens om, och därför signerar vi nedan som bevis på överensstämmelse.   
Datum…………. 
 
 
 
 
Underskrift __________ Underskrift _____________ 
Namn: ………… WORLDWIDE VACACION, S.L.U. 
(Förvärvaren och konsument) (Säljaren och handlaren) 

 
 

 
 
Sax ------------------------------------------------- Sax -------------------------------------------- ----- ---------------- Sax 

 
 –----------------------------------------------- Sax ------------------------------------------------- Sax ----------- Sax 
 
–----------------------------------------------- Sax -------------------------------------------- ----- ---------------- Sax 

 
 

 

Adresserat till WORLDWIDE VACACION, S.L.U. rättsliga företrädare.   
Avenida Bruselas, Núm. 14, Adeje, Santa Cruz de Tenerife, Spanien. 

 
_____________________________(Namn), med giltigt pass från sitt land, nummer 

_______________; som agerar i eget namn och rätt, UTTRYCKER härmed i enlighet med 

bestämmelserna i artikel 12, följande och överensstämmande, i lag 4/2012, av den 6 juli, om avtal 

om tidsdelat boende och långfristiga semesterprodukter, ATT HAN/HON FRÅNTRÄDER 
AVTALET OM INKÖP AV RÄTTIGHETER, daterad _____________, referens 
_______________ ingått med företaget WORLDWIDE VACACION, S.L.U., som inte 
transkriberas av korthetens skull.   
 

I ___________, den ___ ______201_ 

 

 

 

Underskrift __________________ 


