1.
A vállalkozás(ok)ra vonatkozó információk

1.1.
A vállalkozás neve9

1.2.
Székhelye

1.3.
Jogi formája
2.
A szállás időben megosztott használati jogára vonatkozó szerződés tárgya

2.1.
A szerződés tárgyát képező szállás rövid leírása


2.1.1.
A szállás címe, helyrajzi száma


2.1.2.
Főbb fizikai jellemzői


2.1.3.
Tulajdonos(ok)

2.2.
A szerződés tárgyát képező jog


2.2.1.
Jogi tartalma


2.2.2.
Gyakorlásának pontos időtartama és szükség esetén érvényességi ideje


2.2.3.
Az az időpont, amikor a fogyasztó megkezdheti a szerződésből eredő jog gyakorlását


2.2.4.
Ha a szerződés építés alatt álló meghatározott ingatlanra vonatkozik, a szállás és a szolgáltatások/létesítmények elkészültének/igénybevehetősége kezdetének időpontja
3.
Az ellenérték

3.1.
A jogok megszerzéséért 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.
Alapszolgáltatáson kívüli szolgáltatásként igénybe vehető létesítmények


4.2.1.
Létesítmények összefoglaló leírása


4.2.2.
A létesítmények külön térítés ellenében vehetők igénybe. Igen/nem


4.2.3.
A 4.2.2. pont alapján fizetendő térítési díjak részletezve
5.
Csererendszer

5.1.
Igénybe vehető-e? Igen/nem

5.2.
A csererendszer megnevezése

5.3.
A tagság/csere költsége
6.
Magatartási kódex

6.1.
A vállalkozás magatartási kódex tagja. Igen/nem

6.2.
A magatartási kódex(ek) megnevezése
7.
Általános tájékoztatás az elállási jogról és a jog- és fórumválasztásról

7.1.
Elállási jog


7.1.1.
A fogyasztó írásban indokolás nélkül elállhat a szerződéstől – ideértve az előszerződést is – annak
a) megkötése napjától, vagy
b) ha az későbbi időpontban történik, annak kézhezvétele napjától
számított tizennégy napon belül (a továbbiakban: elállási jog).


7.1.2.
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 szálláshely időben megosztott használati jogára vonatkozó szerződéssel kapcsolatban bármilyen jogcímen harmadik személy részére teljesít.

7.2.
A fogyasztó nem kötelezhető a szerződésben meghatározottakon túl költségek viselésére.

7.3.
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 7. pontban foglaltak vonatkozásában:
	
8.
Részletes tájékoztatás (Ha ebben a tájékoztatóban nincs megadva, a tájékoztatás elérhetősége)

8.1.
A szerződés tárgyát képező jogokról


8.1.1.
a szerződés tárgyát képező jog gyakorlásának feltételei azon EGT-állam(ok) területén, ahol az érintett ingatlan, illetve ingatlanok található(k), továbbá tájékoztatás arról, hogy az említett feltételek teljesültek-e, illetve ha nem, milyen feltételeket kell még teljesíteni,


8.1.2.
ha a szerződés több szálláslehetőség közül választható szállás birtokbavételének jogát biztosítja, tájékoztatás a fogyasztó bármely szálláslehetőség bármikor történő használatára vonatkozó lehetőségének korlátairól.

8.2.
A szerződés tárgyát képező ingatlanról


8.2.1.
ha a szerződés egy meghatározott ingatlanra vonatkozik, az ingatlan és helyszíne pontos és részletes leírása; ha a szerződés ingatlanok egy csoportjára (“multi-resorts”) vonatkozik, az ingatlanok és helyszínük megfelelő leírása; ha a szerződés ingatlannak nem minősülő szállásra vonatkozik, a szállás és a létesítmények megfelelő leírása,


8.2.2.
a fogyasztó által jelenleg vagy a későbbiekben igénybe vehető szolgáltatások (villamos energia, víz, karbantartás, hulladékszállítás) és az igénybevétel feltételei,


8.2.3.
adott esetben a fogyasztó által jelenleg vagy a későbbiekben igénybe vehető közös létesítmények, például úszómedence, szauna stb. és az igénybevétel feltételei.

8.3.
Az építés alatt álló szállásra vonatkozó további követelményekről (szükség esetén)


8.3.1.
a szállás és a szállást teljes mértékben működőképessé tévő szolgáltatások (gáz, villamos energia, víz és telefoncsatlakozás), valamint a fogyasztó által igénybe vehető létesítmények kiviteli állapota,


8.3.2.
a szállás és a szállást teljes mértékben működőképessé tévő szolgáltatások (gáz, villamos energia, víz és telefoncsatlakozás) elkészülésének határideje, valamint a fogyasztó által igénybe vehető létesítmények elkészülésének ésszerűen megbecsült határideje,


8.3.3.
az építési engedély száma, az azt kibocsátó, hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság, illetve hatóságok neve(i) és teljes címe(i),


8.3.4.
a szállás elkészülésére vonatkozó biztosíték vagy a szállás elkészülésének elmaradása esetén a befizetett összegek visszatérítésére vonatkozó biztosíték, továbbá adott esetben az ilyen biztosítékok alkalmazásának feltételei.

8.4.
A költségekről


8.4.1.
a szállás időben megosztott használati jogára vonatkozó szerződéshez kapcsolódó valamennyi költség pontos és megfelelő leírása; a költségek fogyasztóra való áthárítása, felosztása módjának, valamint annak pontos és megfelelő leírása, hogy a költségek milyen módon és mikor emelhetők; az ingatlan birtokbavételéhez kapcsolódó díjak, a jogszabályban kötelezően előírt díjak (például adók és illetékek) és az adminisztratív költségek (például ügyvezetés, karbantartás és javítások) kiszámításának módja,


8.4.2.
adott esetben tájékoztatás arról, terheli-e a szállást díj, az ingatlan nyilvántartásba bejegyzett jelzálogjog, önálló zálogjog vagy bármely más dologi jog.

8.5.
A szerződés fogyasztó általi felbontásáról



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

8.6.
Kiegészítő tájékoztatás


8.6.1.
az ingatlan karbantartásának, javításának, továbbá igazgatásának és ügyvezetésének szabályaira vonatkozó tájékoztatás, beleértve a fogyasztóknak az e kérdésekre vonatkozó döntések befolyásolására, illetve az ezekben való részvételére vonatkozó lehetősége módját,


8.6.2.
a szerződéses jogok viszontértékesítésével kapcsolatos rendszerben való részvétel lehetőségére vonatkozó tájékoztatás, tájékoztatás a vonatkozó rendszerről, valamint az e rendszer keretében történő viszontértékesítéshez kapcsolódó költségek megadása,


8.6.3.
a szerződéssel összefüggő – például az ügyvezetési döntésekre, a költségek emelésére, valamint a kérdések és panaszok kezelésére vonatkozó –, a kereskedővel való kapcsolattartás céljából rendelkezésre álló nyelv(ek) meghatározása,


8.6.4.
a peren kívüli vitarendezés lehetőségére vonatkozó információk.
A fogyasztó aláírása, amellyel elismeri, hogy a tájékoztató egy példányát átvette:
	

