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Numer identyfikacyjny: _______________________________ 
Miejsce zawarcia umowy: Biura, Hotel Flamingo, Av. España 3, Hotel Flamingo, Ur. 
San Eugenio, 38660 Adeje, Santa Cruz de Tenerife, Hiszpania  
Data zawarcia umowy:  ___________________________ 
 

STANDARDOWY FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY 
STANOWIĄCY ODRĘBNY DOKUMENT MAJĄCY NA CELU UMOŻLIWIENIE 
KONSUMENTOWI SKORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

(Załącznik do: UMOWY TIMESHARINGU) 
                                                                                                                             

Prawo odstąpienia od umowy 
 

Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od przedmiotowej umowy w 
terminie 14 dni kalendarzowych bez podania przyczyny. 

Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się z dniem 
................................... (wypełnia sprzedający przed doręczeniem formularza konsumentowi). 

Jeżeli konsument nie otrzymał niniejszego formularza, bieg ww. terminu 
rozpoczyna się z chwilą, gdy konsument ów formularz otrzyma, jednak nie później niż po 
upływie 1 roku i 14 dni kalendarzowych, po którym to okresie prawo odstąpienia od 
umowy wygasa. 

Jeśli konsument nie uzyskał wszystkich wymaganych informacji, bieg wyżej 
wskazanego terminu rozpoczyna się z chwilą, gdy konsument takie informacje uzyska, 
jednak nie później niż po upływie 3 miesięcy i 14 dni kalendarzowych, po którym to okresie 
prawo odstąpienia od umowy wygasa. 

Skorzystanie z prawa odstąpienia od umowy następuje poprzez powiadomienie 
sprzedającego przez konsumenta w następujący sposób: 

 
Sprzedający wskazuje jako adres do doręczeń adres siedziby spółki: Avenida España 

3, HOTEL FLAMINGO, Urbanización San Eugenio-Playa de las Américas, 38670 Adeje, 
Santa Cruz de Tenerife, Hiszpania. 

Wszelkie powiadomienia i inną korespondencję w związku z prawem odstąpienia 
od umowy należy przesłać na piśmie w sposób wybrany przez konsumenta: faksem, 
telegramem lub listem poleconym za potwierdzeniem odbioru albo poprzez notariusza. Za 
datę doręczenia uważa się dzień dostarczenia. 

W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy konsument nie ponosi 
żadnych kosztów. 

Konsument może się posłużyć zamieszczonym w niniejszym dokumencie 
formularzem, jednakże nie jest to konieczne.  
 

 
Zakaz wykonywania świadczeń przez konsumenta 
przed upływem terminu do odstąpienia od umowy 
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Przed upływem terminu do odstąpienia od umowy konsument nie może 
wykonywać na rzecz sprzedającego ani innych podmiotów i osób żadnych świadczeń, takich 
jak zaliczki, gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe, blokady rachunku bankowego, 
pisemne oświadczenie o uznaniu długu itp. 

 
 
 

 
      
Niniejszy dokument został sporządzony w języku hiszpańskim i w języku 
____________, który jest językiem ojczystym nabywcy. Tłumaczenie zostało 
sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Oryginał tłumaczenia 
uwierzytelnionego został złożony w Urzędzie Ksiąg Wieczystych w Adeje. W 
razie jakichkolwiek rozbieżności między obiema wersjami wiążąca jest wersja 
hiszpańskojęzyczna. 
 
Oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-a z odpowiednim 
wyprzedzeniem o warunkach skorzystania z prawa odstąpienia od umowy 
oraz o zakazie wykonywania świadczeń przed upływem terminu do 
odstąpienia od umowy, które to informacje przeczytałem/-am i 
zrozumiałem/-am i wyrażam na nie zgodę, co poniżej potwierdzam swoim 
podpisem, wraz z drugą stroną. 
Data: …………. 
 
 
Podpis ________________  Podpis _______________ 
Imię i nazwisko: ……………… PLAYAS DE ADEJE, S.L.U. 
(nabywca/konsument)  (sprzedający/przedsiębiorca) 
 

Przeciąć---------------------Przeciąć------------------Przeciąć 
 

Przeciąć---------------------Przeciąć------------------Przeciąć 
 
Przeciąć---------------------Przeciąć------------------Przeciąć 

 
 

Do przedstawiciela spółki PLAYAS DE ADEJE, S.L.U. 
Av. España 3, Ur. San Eugenio-Playa de las Américas, 38670 Adeje, Santa Cruz de Tenerife, 
Hiszpania 
 
Ja, niżej podpisany/-a, ______________________________, legitymujący/-a się ważnym 
paszportem numer _______________, działając we własnym imieniu i na podstawie 
przysługującego mi prawa, niniejszym OŚWIADCZAM, ŻE na podstawie art. 12 i następnych 
oraz odnośnych Ustawy 4/2012 z dnia 6 lipca 2012 roku o umowach timeshare ODSTĘPUJĘ 
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OD UMOWY TIMESHARE, numer _______________, zawartej dnia 
_____________z PLAYAS DE ADEJE, S.L.U., której treści, dla zachowania 
zwięzłości, nie przytaczam.  
 
___________, dnia _________ 201_ 
 
Podpis ____________________ 
 


