1.
A vállalkozás(ok)ra vonatkozó információk

1.1.
A vállalkozás neve4

1.2.
Székhelye

1.3.
Jogi formája
2.
A csereszerződés tárgya

A termék rövid leírása

2.1.
A szerződés tárgyát képező jog


2.1.1.
Jogi tartalma


2.1.2.
Gyakorlásának pontos időtartama és szükség esetén érvényességi ideje


2.1.3.
Az az időpont, amikor a fogyasztó megkezdheti a szerződésből eredő jog gyakorlását
3.
Az ellenérték

3.1.
A tagság díjaként fizetendő ellenérték

3.2.
A szerződésben foglalt további kötelező költségek típusa, leírása és összege
4.
A szerződéshez kapcsolódó egyéb szolgáltatások

4.1.
Alapszolgáltatások


4.1.1.
A szolgáltatás leírása


4.1.2.
A fogyasztót terhelő költségek az egyes szolgáltatásokra lebontva

4.2.
4.2.1.
Az arra való utalás, hogy részét képezik-e a költségeknek


4.2.2.
Ha nem, az annak igénybevételével felmerülő többletköltségek részletezése
5.
Magatartási kódex

5.1.
A vállalkozás magatartási kódex tagja. Igen/nem

5.2.
A magatartási kódex(ek) megnevezése
6.
Általános tájékoztatás az elállási jogról és a jog- és fórumválasztásról

6.1.
Elállási jog


6.1.1.
A fogyasztó írásban indokolás nélkül elállhat a szerződéstől – ideértve az előszerződést is – annak
a) megkötésének napjától, vagy
b) – ha az későbbi – annak kézhezvételének napjától
számított tizennégy napon belül (a továbbiakban: elállási jog).
Ha a csereszerződésre a szállás időben megosztott használati jogára vonatkozó szerződéssel együtt és azzal egy időben tesznek ajánlatot, mindkét szerződésre ugyanaz az elállási határidő vonatkozik.


6.1.2.
A vállalkozás a fogyasztó számára az elállásra nyitva álló határidő lejárta előtt a fogyasztótól fizetést vagy kötelezettségvállalást, így különösen előleget, biztosítékot, számlán lévő pénz zárolását, kifejezett tartozás-elismerést semmilyen jogcímen nem követelhet és nem fogadhat el. A tilalom kiterjed minden olyan fizetésre és kötelezettségvállalásra, amelyet a fogyasztó a csereszerződéssel kapcsolatban bármilyen jogcímen harmadik személy részére teljesít.

6.2.
A fogyasztó nem kötelezhető a szerződésben meghatározottakon túl költségek viselésére.

6.3.
A nemzetközi magánjog szerint a szerződésre a fogyasztó lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye szerinti EGT-állam jogától eltérő jog is alkalmazható, és az esetleges viták esetén a fogyasztó lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye szerinti EGT-állam bíróságaitól eltérő bíróságokhoz is lehet fordulni.
A fogyasztó aláírása a 6. pontban foglaltak vonatkozásában:
	
7.
Részletes tájékoztatás (Ha ebben a tájékoztatóban nincs megadva, a tájékoztatás elérhetősége)

7.1.
A csererendszer működése, a csere lehetősége és módozatai, tájékoztatás arról, hogy a fogyasztót megillető időben megosztott használati jog milyen értéket képvisel a csererendszerben a konkrét cserelehetőségeket bemutató példatár ismertetésével

7.2.
A rendelkezésre álló üdülőhelyek és a csererendszerben részt vevő tagok száma, ideértve a fogyasztó által választott egyes szállások igénybevehetőségére vonatkozó – például a csúcsidőszakokban a megnövekedett keresletből adódó – bármely korlátot, az igénybevételt jóval megelőző foglalás esetleges szükségességét, valamint a fogyasztó által a csererendszerbe bevitt időben megosztott használati jogból eredő választási lehetőségek bármilyen korlátozásának feltüntetését

7.3.
Az ingatlanok és azok helyszínének leírása; ha a szerződés ingatlannak nem minősülő szállásra vonatkozik, a szállás és a létesítmények megfelelő leírása; annak leírása, hogy hol juthat a fogyasztó további tájékoztatáshoz

7.4.
A csere létrejöttét megelőzően az egyes javasolt cserékről és bármely, a fogyasztót az adott csere tekintetében terhelő további költségekről

7.5.
A szerződés fogyasztó általi felbontásáról


A szerződés felbontására vonatkozó tájékoztatás, megjelölve a szerződés felbontásának feltételeit, jogkövetkezményeit, a kiegészítő szerződés és hitelmegállapodás felbontásának módját és jogkövetkezményeit

7.6.
Kiegészítő tájékoztatás


7.6.1.
A szerződéssel összefüggő – például a kérdések és panaszok kezelésére vonatkozó –, a kereskedővel való kapcsolattartás céljából rendelkezésre álló nyelv(ek) meghatározása


7.6.2.
A peren kívüli vitarendezés lehetőségére vonatkozó információk.
A fogyasztó aláírása, amellyel elismeri, hogy a tájékoztató egy példányát átvette:
	

