
Załącznik nr 3  

WZÓR 

STANDARDOWY FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZ ĄCY UMOWY PO ŚREDNICTWA W 
ODSPRZEDAŻY TIMESHARE LUB DŁUGOTERMINOWEGO PRODUKTU WAKACYJNE GO 

Część 1 
 
Imię i nazwisko lub nazwa (firma), oraz adres miejsca zamieszkania lub adres siedziby przedsiębiorcy lub 
przedsiębiorców, którzy będą stroną umowy: 
 
Krótki opis usług, np. działań marketingowych: 
 
Czas obowiązywania umowy: 
 
Cena, jaką ma zapłacić konsument za nabycie usług: 
Zwięzły opis dodatkowych kosztów obciążających konsumenta; rodzaj kosztów i określenie ich kwot (np. podatki 
lokalne, opłaty notarialne, koszty reklamy): 
 
Czy przedsiębiorca zobowiązał się do przestrzegania kodeksu lub kodeksów dobrych praktyk? Jeżeli tak, należy 
wskazać miejsce, w którym można zapoznać się z ich treścią: 
 
Część 2 
 
Informacje ogólne 

- Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia 
lub od dnia doręczenia dokumentu umowy, jeżeli dzień ten następuje po dniu jej zawarcia. 

- Zakazane jest żądanie lub przyjmowanie od konsumenta jakichkolwiek świadczeń określonych w umowie przed 
doprowadzeniem do nabycia lub zbycia przez konsumenta praw z umowy timeshare lub z umowy o długoterminowy 
produkt wakacyjny, lub przed rozwiązaniem umowy. W szczególności zakazane jest żądanie lub przyjmowanie od 
konsumenta zaliczek, pisemnego oświadczenia o uznaniu długu, blokady rachunku bankowego, gwarancji bankowych 
lub ubezpieczeniowych. 

- Konsument nie jest obowiązany do poniesienia kosztów albo do spełnienia świadczeń innych niż te, które zostały w 
umowie wymienione. 

- Zgodnie z przepisami prawa prywatnego międzynarodowego do umowy mogą mieć zastosowanie przepisy innego 
prawa niż prawo państwa członkowskiego Unii Europejskiej miejsca zamieszkania lub miejsca zwykłego pobytu 
konsumenta, a ewentualne spory mogą być wnoszone do sądów innych niż sądy tego państwa. 

Podpis konsumenta: 

 
Część 3 
 
Dodatkowe informacje 
- warunki, na jakich umowa może być rozwiązana, skutki rozwiązania umowy i informacje o wszelkich kosztach 
obciążających konsumenta w związku z jej rozwiązaniem: 
- informacje o języku lub językach, które mogą być używane do komunikacji z przedsiębiorcą w związku z umową, 
np. przy rozpatrywaniu skarg i wniosków: 
- informacje o możliwości pozasądowego rozwiązywania sporów, jeżeli istnieje taka możliwość: 
 
Potwierdzenie odbioru informacji: 

Podpis konsumenta: 


