
IMI REPORT

Номер: 9849.1

СОЗП – Външно предупреждение – член 27, параграфи 1 и 2

Резюме на предупреждението

Външно предупреждение – член 27, параграфи 1 и 2

Избор на държава членка

Държави получатели Италия

Референтни дати и информация

Това предупреждение беше
изпратено от

България

Дата на излъчване 15/03/2020

Дата на приключване 14/09/2020

Правно основание

Европейско правно основание

Приложимо законодателство на
ЕС

Директива (ЕС) 2015/2302 за пакетните туристически пътувания и свързаните пътнически
услуги

Съответни членове в избраното законодателство на ЕС

Директива (ЕС) 2015/2302 (en) Sample

Национално правно основание

Подробности за националното
правно основание

(en) Sample

Прикачен файл Име на файла: Sample attachment.txt
Добавен от: BG - External entity BG
Добавен на: 15/03/2020 23:54 CET

Връзка към националното правно
основание

https://www.sample.com/

Данни за търговеца

Име на търговеца

Име на търговеца Известно
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Включва ли името на търговеца
лични данни?

Да

Име на търговеца (с лични данни)

Има ли търговецът други
търговски имена?

Да, вижте подробности по-долу

Друго име 1

Друго име 2

Присъствие на търговеца в интернет

Онлайн интерфейс / уебсайт на
търговеца

Известно

Подробности за онлайн интерфейса - 1

Вид онлайн интерфейс Мобилно приложение

Наименование

Пряка връзка

Допълнителна информация

Данни за търговеца

Име на законния представител на
търговеца

Правна форма на търговеца (AT) Europäische Genossenschaft, SCE

Има ли дружество майка? Да, вижте подробности по-долу

Наименование на дружеството
майка

Имена на директора на
дружеството

Вид стопанска дейност / сектор

Вид стопанска дейност / сектор Известно

Вид стопанска дейност / сектор Рекламодател

Дейности на търговеца Счетоводни / одит / бизнес услуги или правни консултации

Идентификация

Данъчен номер / Номер по ДДС Известно

Данъчен номер / Номер по ДДС

Друг вид идентификация Налично

Регистрация на търговец /
дружество

Професионален регистрационен
номер

Номер на банкова сметка

Друг регистрационен номер

Данни за предприятието

Адрес на търговеца Известно

Улица и номер

Град Sample
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Пощенски код

Държава Италия

Търговецът има ли допълнителен
адрес?

Да, вижте подробности по-долу

Допълнителен адрес на търговеца Sample

Извършва ли търговецът дейност
и в други държави от ЕИП?

Да, вижте подробности по-долу

Държави от ЕИП, в които
извършва дейност търговецът

Австрия
Белгия
България
Хърватия
Италия

Електронен адрес и други координати за връзка

Електронен адрес и други
координати за връзка

Налично

Електронен адрес (функционална
кутия)

Телефонен номер

Лице за контакти

Електронен адрес на лицето за
контакти

Профил в социални медии

Допълнителна информация и актуализации

Допълнителна информация за
търговеца

Информация за нарушението

Вид и характер на нарушението

Кратко резюме на нарушението /
предполагаемото нарушение

(en) Sample

Кратко резюме на нарушението /
предполагаемото нарушение —

допълнителна информация

(en) Sample

Характер на нарушението Проверено

Статус на нарушението Текущо

Предполагаем вид на
нарушението

Нарушение в рамките на Съюза

Допълнителна информация за
нарушението

(en) Sample

Засегнати продукти / услуги и използвани медии

Наименование на стоката или
услугата

(en) Sample

Класификация на индивидуалното
потребление по цели (КОИКОП)

ОБЛЕКЛО И ОБУВКИ (03)

Ниво 2 Облекло (03.1)

Ниво 3 Почистване, поправка и облекло под наем (03.1.4)

Средство за реклама Рекламни плакати
Текстово съобщение

Средство за продажба Факс
Социални медии
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Оценка на общия брой засегнати
потребители

100

Оценка на финансовите щети на
година

100.0

EUR

Общ брой на получените жалби 100

Информация за вредата от
нарушението

Много потребители са претърпели вреди
Повтарящо се нарушение
Уязвими потребители

Информация за правните мерки

Съдебни производства

Информация за съдебни
производства в издаващата

държава членка

Известно

Начална дата 15/03/2020

Статус на съдебното
производство

Текущо

Кратко резюме на съдебното
производство

Мерки - 1

Вид на мярката 6) Преустановяване на нарушенията или забрана на нарушенията

Кратко описание на мярката (en) Sample

Дата на изпълнение на мярката 16/03/2020

Характер на мярката Окончателна

Приета ли е вече мярката? Да

Прикачен файл Име на прикачения файл: Sample
Име на файла: Sample attachment.txt
Добавен от: BG - External entity BG
Добавен на: 15/03/2020 23:54 CET
Коментар: (en) Sample

Има ли орган, който участва в
предприемането на тази мярка?

Не

Приложения и коментари
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