
Załącznik nr 4  

WZÓR 

STANDARDOWY FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZ ĄCY UMOWY O UCZESTNICTWO W 
SYSTEMIE WYMIANY  

Część 1 
 
Imię i nazwisko lub nazwa (firma), oraz adres miejsca zamieszkania lub adres siedziby przedsiębiorcy lub 
przedsiębiorców, którzy będą stroną umowy: 
 
Krótki opis produktu: 
Określenie treści prawa lub praw będących przedmiotem umowy: 
 
W przypadku gdy umowa zawarta jest na czas określony, czas trwania umowy: 
Data, od której konsument może korzystać z prawa lub praw będących przedmiotem umowy: 
 
Cena, jaką ma zapłacić konsument z tytułu składek członkowskich związanych z uczestnictwem w systemie 
wymiany: 
Zwięzły opis dodatkowych kosztów obciążających konsumenta; rodzaj kosztów i określenie ich kwot (np. opłaty 
roczne, inne opłaty stałe, specjalne opłaty, podatki lokalne): 
 
Zestawienie podstawowych usług udostępnionych konsumentowi: 
Czy wszystkie opłaty za te usługi zostały uwzględnione w wyżej wymienionych kosztach? 
Jeżeli nie, należy określić wysokość opłat za poszczególne usługi (np. szacunkowa cena, którą należy zapłacić za 
poszczególne transakcje wymiany, wraz z wszelkimi opłatami dodatkowymi): 
 
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. W przypadkach gdy 
umowa o uczestnictwo w systemie wymiany zawierana jest jednocześnie z umową timeshare, termin do odstąpienia 
od obydwu umów rozpoczyna się w tym samym dniu (zawarcia lub doręczenia dokumentu umowy timeshare). 

- Przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zakazane jest żądanie lub przyjmowanie od konsumenta 
jakichkolwiek świadczeń określonych w umowie, w szczególności 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 
1) INFORMACJE DOTYCZĄCE NABYTEGO PRAWA LUB PRAW 
- objaśnienie zasad funkcjonowania systemu wymiany; wskazanie możliwości i sposobów dokonywania wymiany; 
określenie wartości, jaką w systemie wymiany przypisano przysługującemu konsumentowi prawu z umowy 
timeshare, oraz przedstawienie przykładowych możliwości dokonania wymiany: 
- określenie aktualnej liczby dostępnych miejsc zakwaterowania lub określenie innych usług oferowanych w ramach 
systemu wymiany; określenie aktualnej liczby członków systemu wymiany; wskazanie wszelkich możliwych 
ograniczeń co do dostępności miejsca zakwaterowania wybieranego przez konsumenta z grupy takich miejsc (np. w 
związku ze szczytem sezonu lub potrzebą dokonania rezerwacji z długim wyprzedzeniem); określenie innych 
ograniczeń w zakresie możliwości dokonania przez konsumenta wyboru miejsca zakwaterowania lub w zakresie 
nabycia innych usług oferowanych w ramach systemu: 
2) INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA ZAKWATEROWANIA 
- krótki opis nieruchomości oraz ich położenia; jeśli umowa dotyczy miejsc zakwaterowania niebędących 
nieruchomościami, odpowiedni opis miejsc zakwaterowania; wskazanie na możliwość uzyskania przez konsumenta 
bardziej szczegółowych informacji: 
3) INFORMACJE DOTYCZĄCE KOSZTÓW 
- informacje o spoczywającym na przedsiębiorcy obowiązku przedstawienia, przed dokonaniem wymiany, w 
odniesieniu do każdej proponowanej wymiany, informacji o wszelkich dodatkowych opłatach, które poniesie 
konsument w związku z wymianą: 
4) INFORMACJE DOTYCZĄCE ROZWIĄZANIA UMOWY 
- jeżeli z przedsiębiorcą prowadzącym system wymiany zawarto umowy o świadczenie usług związanych z umową o 
uczestnictwo w systemie wymiany - informacje dotyczące możliwości rozwiązywania takich umów i skutków ich 
rozwiązania: 
- warunki, na jakich umowa może być rozwiązana, skutki rozwiązania umowy i informacje o wszelkich kosztach 
obciążających konsumenta w związku z jej rozwiązaniem: 
5) POZOSTAŁE INFORMACJE 
- 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: 
 


