
Priloga 4  

 

OBRAZEC ZA INFORMACIJE ZA POGODBE O ZAMENJAVI (Obr. PZ) 

 

1. del 

 

Firma in sedež ali ime in naslov podjetja ali več podjetij, ki bodo stranke pogodbe: 

 

Opis proizvoda: 

 

Narava in vsebina pravic(-e): 

Točno obdobje za uveljavljanje pravice, ki je predmet pogodbe: 

 

Datum, ko sme potrošnik začeti uveljavljati pogodbeno pravico: 

 

Cena, ki jo plača potrošnik za članarino v sistemu zamenjave: 

 

Dodatni obvezni stroški iz pogodbe, vrsta stroškov in navedba zneskov (na primer pristojbine 

za podaljšanje, druge ponavljajoče se pristojbine, posebne dajatve, davki in podobno): 

Povzetek glavnih storitev, ki so na voljo potrošniku: 

 

Ali so te storitve vključene v zgoraj navedene stroške? 

 

Če niso, navesti, katere storitve so vključene v stroške in katere je treba plačati posebej (vrsta 

stroškov in zneski, na primer: ocena cene, ki se plača za posamične transakcije za zamenjavo, 

vključno z vsemi dodatnimi stroški): 

Ali je podjetje podpisnik kodeksa ravnanja, in če je, kje je kodeks dostopen potrošniku? 

 

 

2. del 

 

Splošne informacije: 

 

– Potrošnik ima pravico, da brez navedbe razlogov odstopi od pogodbe v štirinajstih koledarskih 

dneh po sklenitvi pogodbe oziroma predpogodbe ali po prejemu le-teh, če ju prejme po njuni 

sklenitvi. V primerih, kadar se skupaj in istočasno s pogodbo o časovnem zakupu ponudi pogodba 

o zamenjavi, za obe pogodbi velja en sam odstopni rok. 

 

– Med odstopnim rokom so vsa predplačila potrošnika prepovedana. Prepoved velja za vsa plačila 

in nadomestila, vključno z zagotavljanjem kakršnih koli jamstev, rezervacije sredstev na računih, 

izrecna priznavanja dolga itd. Prepoved velja za plačila podjetju in tretjim strankam. 

 

– Potrošnik nima nobenih stroškov ali obveznosti razen tistih, ki so navedene v pogodbi. 

 

– V skladu z mednarodnim zasebnim pravom lahko pogodbo ureja pravo druge države članice in ne 

le države članice, v kateri ima potrošnik stalno ali začasno prebivališče, za morebitne spore pa so 

lahko pristojna druga sodišča in ne le sodišča države članice, v kateri ima potrošnik stalno ali 

začasno prebivališče. 

 



Podpis potrošnika:___________________________ 

 

 

3. del 

 

Dodatne informacije, do katerih je potrošnik upravičen, in kje jih lahko pridobi (na primer v katerem 

poglavju splošne brošure), če niso navedene tukaj: 

 

1. INFORMACIJE O PRIDOBLJENI PRAVICI 

 

– Pojasnilo o načinu delovanja sistema zamenjave ter navedba možnosti in načinov zamenjave; 

navedba vrednosti, ki je določena za časovni zakup potrošnika v sistemu zamenjave ter niz 

primerov konkretnih možnosti zamenjave. 

 

– Navedba števila počitniških letovišč, ki so na voljo, in števila članov v sistemu zamenjave, vključno 

z morebitnimi omejitvami razpoložljivosti določene namestitve, ki jo izbere potrošnik (na primer v 

obdobju povečanega povpraševanja) in/ali je potrebna rezervacija precej vnaprej, ter navedbe 

kakršnih koli omejitev izbire, ki nastanejo zaradi sodelovanja potrošnika v sistemu zamenjave 

pravic časovnega zakupa. 

 

2. INFORMACIJE O NEPREMIČNINAH/OBJEKTIH: 

 

– Ustrezen opis nepremičnin/objektov in njihove lokacije; kadar pogodba zadeva namestitev, ki ni 

nepremičnina, ustrezen opis namestitve in storitev; ustrezen opis, kje lahko potrošnik pridobi 

nadaljnje informacije. 

 

. INFORMACIJE O STROŠKIH: 

 

– Informacije o obveznosti podjetja, da pred izvedbo zamenjave pri vsaki predlagani zamenjavi 

zagotovi podrobnosti o morebitnih dodatnih stroških, ki bodo nastali za potrošnika v zvezi z 

zamenjavo. 

 

4. INFORMACIJE O ODSTOPU OD POGODBE: 

 

– Če je potrebno, informacije o postopkih za prenehanje veljavnosti pomožnih pogodb in o 

posledicah takšnega prenehanja veljavnosti. 

 

– Pogoj za odstop od pogodbe, posledice odstopa in informacije o morebitnih stroških, ki zaradi 

odstopa lahko nastanejo za potrošnika. 

 

5. DODATNE INFORMACIJE: 

 

– Navedba jezika oz. jezikov, v katerih lahko potrošnik komunicira s podjetjem v zvezi s pogodbo, 

na primer v zvezi z obravnavanjem vprašanj ali pritožb. 

 

– Če obstaja, možnost izvensodnega reševanja sporov. 

 

 

Datum prejema informacij:_______________________ 



 

Podpis potrošnika:_______________________ 

 


