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Viite: ____________________________________________________________ 
Paikka: Toimisto, Hotel Flamingo, Av. España, nro 3, Hotel Flamingo, Ur. San Eugenio, T.M. 
Adeje, CP 38660, Santa Cruz de Tenerife, Espanja.  
Allekirjoituspäivä: _____________________________________ 

 
STANDARDI TIETOLOMAKE SOPIMUKSEN PERUUTTAMISESTA 

PERUUTTAMISOIKEUDEN TURVAAMISEKSI TARKOITETULLA ERILLISELLÄ 
ASIAKIRJALLA 

(liitteenä asiakirjassa: HANKINTASOPIMUS) 
                                                                                                                             

Peruuttamisoikeus 
 

Kuluttajalla on oikeus peruuttaa tämä sopimus neljäntoista kalenteripäivän kuluessa 
ilman minkäänlaisia perusteluja. 

Peruuttamisoikeuden määräaika alkaa ................................... (myyjä täyttää ennen 
lomakkeen luovuttamista kuluttajalle). 

Jos kuluttaja ei ole saanut tätä lomaketta, peruuttamisen määräaika alkaa laskettuna siitä 
hetkestä, jolloin kuluttaja vastaanottaa lomakkeen, mutta päättyy kuitenkin kaikissa tapauksissa 
yhden vuoden ja neljäntoista kalenteripäivän kuluttua. 

Jos kuluttaja ei ole saanut kaikkea vaadittua tietoa, peruuttamisen määräaikaa alkaa 
laskettuna siitä hetkestä, jolloin kuluttaja vastaanottaa kyseiset tiedot, mutta päättyy kuitenkin 
kaikissa tapauksissa kolmen kuukauden ja neljäntoista kalenteripäivän kuluttua. 

Peruuttamisoikeutta käyttääkseen kuluttaja ilmoittaa asiasta myyjälle ilmoituksella tai 
tiedoksiannolla, seuraavassa ilmoitetulla tavalla: 

Tiedonantotarkoituksessa käytetään vastaanottajan toimipaikan osoitetta: Avenida 
España, numero 3, HOTEL FLAMINGO, Urbanización San Eugenio-Playa de las Américas, CP 
38670 Adeje, Santa Cruz de Tenerife, Espanja. 

 
 
Kaikki tiedoksiannot tai muu viestintä, jota saatetaan tai tulee suorittaa 

peruuttamisoikeutta käytettäessä, toimitetaan kirjallisesti ja ne tulee toimittaa kuluttajan valinnan 
mukaan joko toimistofaksilla, sähkeenä tai kirjattuna kirjeenä vastaanottajan kuittauksella, tai 
notaariteitse. Kaikkien tiedoksiantojen ja muiden ilmoitusten katsotaan tullen asianmukaisesti 
suoritetuiksi niiden luovutuspäivänä.   

Jos kuluttaja käyttää peruuttamisoikeuttaan, hänelle ei voida langettaa minkäänlaisia 
kuluja. 

Kuluttaja voi käyttää tähän tarkoitukseen jatkossa esitettyä lomaketta, mutta sen käyttö 
ei ole pakollista. 

 
Ennakkomaksukielto 

 
Peruuttamiseen tarkoitetun määräajan aikana kaikenlaisten ennakkomaksujen 

maksaminen kuluttajan taholta on kiellettyä. Kielto koskee myös kaikenlaisia vastikkeita, mukaan 
lukien maksu, vakuuksien antaminen, rahavarauksen tekeminen pankkitilille, velkakirjan 
laatiminen jne. 

Ennakkomaksukielto koskee myyjälle maksettavien maksujen lisäksi myös kolmansille 
tahoille maksettavia maksuja. 
 
      



Logo 

Tämä sopimus on laadittu sekä espanjaksi että suomeksi, viimeksi mainitun 
ollessa ostajan kansallinen/kotimaan kieli. Käännöksen on laatinut virallinen 
auktorisoitu kielenkääntäjä. Virallinen alkuperäinen käännös on talletettu 
Adejen omaisuusrekisteriin. Mikäli eri kieliversioiden välillä ilmenee 
ristiriitoja, espanjaksi laadittu teksti on vallitseva. 
 
Allekirjoittaessani/Allekirjoittaessamme tämän asiakirjan 
ilmoitan/ilmoitamme, että minulle/meille on tiedotettu riittävän ajoissa 
peruuttamisoikeuden käytön ehdoista sekä myös ennakkomaksuja koskevasta 
kiellosta, että olen/olemme lukenut/lukeneet ja ymmärrän/ymmärrämme 
asian ja hyväksyn/hyväksymme sen, minkä johdosta ja 
suostumukseni/suostumuksemme merkiksi allekirjoitan/allekirjoitamme 
tämän asiakirjan. 
Päiväys…………. 
 
 
Allekirjoitus _____________________________     Allekirjoitus.____________________________ 
Nimi: ……………........…                                           PLAYAS DE ADEJE, S.L.U. 
(Ostaja ja kuluttaja)                                                   (Myyjä ja kauppias) 

 
Sakset ------------------------------------------------------Sakset ----------------------------------------------------------Sakset 

 
Sakset ------------------------------------------------------Sakset ------------------------------------------------------------Sakset 

 

Sakset ------------------------------------------------------Sakset ------------------------------------------------------------Sakset 

 

Yhtiön PLAYAS DE ADEJE, S.L.U. lailliselle edustajalle 

Av. España 3, Ur. San Eugenio-Playa de las Américas, 38670 Adeje, Santa Cruz de Tenerife,, 
Espanja. 
 

ASIANOSAINEN (nimi) ______________________________, maansa voimassa olevan passin 

numero _______________, esiintyy omalla nimellään ja oikeudellaan, ja tällä asiakirjalla 

ILMOITTAA, sen mukaan ja nojalla, mitä on säädetty 6. heinäkuuta annetun 

aikaosuuslomaosakkeita koskevan lain 4/2012 artiklassa 12, ja seuraavissa ja asiaan liittyvissä 

artikloissa, PERUUTTAVANSA OIKEUKSIA KOSKEVAN KAUPPASOPIMUKSEN, päivätty 

_____________, viite _______________ allekirjoitettu yhtiön PLAYAS DE ADEJE, S.L.U. 

kanssa, jota ei tässä toisinneta tekstin pituuden rajoittamiseksi.  

 

Paikka: ___________,  päiväys ___ / ______ / 201_ 

 

 

 

Allekirjoitus ____________________ 

 

 


