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CPC – Εξωτερική προειδοποίηση – Άρθρο 27 παράγραφοι 1 και 2

Περίληψη προειδοποίησης

Εξωτερική προειδοποίηση – Άρθρο 27 παράγραφοι 1 και 2

Επιλογή κράτους μέλους

Κράτη μέλη-αποδέκτες Ιταλία

Ημερομηνίες αναφοράς και πληροφορίες

Η προειδοποίηση αυτή εστάλη από Βουλγαρία

Ημερομηνία μετάδοσης 15/03/2020

Ημερομηνία περάτωσης 14/09/2020

Νομική βάση

Ενωσιακή νομική βάση

Ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ Οδηγία (ΕΕ) 2015/2302 σχετικά με τα οργανωμένα ταξίδια και τους συνδεδεμένους ταξιδιωτικούς
διακανονισμούς

Σχετικά άρθρα στη νομοθεσία της ΕΕ που επιλέξατε

Οδηγία (ΕΕ) 2015/2302 (en) Sample

Εθνική νομική βάση

Στοιχεία εθνικής νομικής βάσης (en) Sample

Συνημμένο Όνομα αρχείου: Sample attachment.txt
Προστέθηκε από: BG - External entity BG
Προστέθηκε στις: 15/03/2020 23:54 CET

Σύνδεσμος προς την εθνική νομική
βάση

https://www.sample.com/

Στοιχεία του εμπόρου

Όνομα εμπόρου

Όνομα εμπόρου Γνωστό
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Το όνομα του εμπόρου περιλαμβάνει
προσωπικά δεδομένα;

Ναι

Όνομα εμπόρου (με προσωπικά
δεδομένα)

Γνωρίζετε αν ο έμπορος έχει άλλη
εμπορική επωνυμία/-ες;

Ναι, βλέπε λεπτομερή στοιχεία παρακάτω

Άλλο όνομα 1

Άλλο όνομα 2

Παρουσία του εμπόρου στο διαδίκτυο

Επιγραμμική διεπαφή/Ιστότοπος του
εμπόρου

Γνωστό

Λεπτομερή στοιχεία της επιγραμμικής διεπαφής - 1

Είδος επιγραμμικής διεπαφής Εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα (app)

Όνομα

Απευθείας σύνδεσμος

Πρόσθετες πληροφορίες

Πληροφορίες για τον έμπορο

Όνομα του νόμιμου αντιπροσώπου
του εμπόρου

Νομική μορφή του εμπόρου (AT) Europäische Genossenschaft, SCE

Υπάρχει μητρική εταιρεία; Ναι, βλέπε λεπτομερή στοιχεία παρακάτω

Επωνυμία της μητρικής εταιρείας

Όνομα/-τα του διευθυντή της
εταιρείας

Είδος της επιχείρησης / του κλάδου

Είδος της επιχείρησης / του κλάδου Γνωστό

Είδος της επιχείρησης / του κλάδου Διαφημιζόμενος

Δραστηριότητα/-ες του εμπόρου Υπηρεσίες λογιστικής/λογιστικού ελέγχου/παροχής νομικών συμβουλών ή επιχειρηματικές υπηρεσίες

Ταυτοποίηση

Αριθμός ΑΦΜ/ΦΠΑ Γνωστό

ΑΦΜ/ΦΠΑ

Άλλο μέσο ταυτοποίησης Διαθέσιμο

Εγγραφή στο εμπορικό/ εταιρικό
μητρώο

Αριθμός καταχώρισης σε
επαγγελματικό μητρώο

Αριθμός τραπεζικού λογαριασμού

Άλλος αριθμός καταχώρισης

Στοιχεία εγκατάστασης

Διεύθυνση του εμπόρου Γνωστό

Οδός και αριθμός

Πόλη Sample
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Ταχυδρομικός κώδικας

Χώρα Ιταλία

Ο έμπορος έχει και άλλη διεύθυνση; Ναι, βλέπε λεπτομερή στοιχεία παρακάτω

Άλλη διεύθυνση του εμπόρου Sample

Ο έμπορος δραστηριοποιείται σε
άλλες χώρες του ΕΟΧ;

Ναι, βλέπε λεπτομερή στοιχεία παρακάτω

Κράτη μέλη του ΕΟΧ στα οποία
δραστηριοποιείται ο έμπορος

Αυστρία
Βέλγιο
Βουλγαρία
Κροατία
Ιταλία

Ηλεκτρονική διεύθυνση και άλλα στοιχεία επικοινωνίας

Ηλεκτρονική διεύθυνση και άλλα
στοιχεία επικοινωνίας

Διαθέσιμο

Ηλεκτρονική διεύθυνση (υπηρεσιακή
ηλεκτρονική θυρίδα)

Αριθμός τηλεφώνου

Αρμόδιος επικοινωνίας

Ηλεκτρονική διεύθυνση αρμοδίου
επικοινωνίας

Λογαριασμός σε μέσα κοινωνικής
δικτύωσης

Πρόσθετες πληροφορίες και επικαιροποιημένα στοιχεία

Περισσότερες πληροφορίες για τον
έμπορο

Πληροφορίες για την παράβαση

Είδος και φύση της παράβασης

Σύντομη περίληψη της
παράβασης/εικαζόμενης παράβασης

(en) Sample

Σύντομη περίληψη της
παράβασης/εικαζόμενης παράβασης

– πρόσθετες πληροφορίες

(en) Sample

Φύση της παράβασης Επαληθεύτηκε

Καθεστώς της παράβασης Σε εξέλιξη

Εικαζόμενο είδος παράβασης Ενδοενωσιακή παράβαση

Περισσότερες πληροφορίες για την
παράβαση

(en) Sample

Προϊόν/ υπηρεσία και σχετικό μέσο

Ονομασία του προϊόντος ή της
υπηρεσίας

(en) Sample

Ταξινόμηση βάσει της COICOP ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗΣ (03)

Επίπεδο 2 Είδη ένδυσης (03.1)

Επίπεδο 3 Στεγνό καθάρισμα, επιδιόρθωση και ενοικίαση ενδυμάτων (03.1.4)

Μέσο διαφήμισης Διαφημιστικές αφίσες
Γραπτό μήνυμα

Μέσο πώλησης Φαξ
Μέσα κοινωνικής δικτύωσης
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Εκτιμώμενος συνολικός αριθμός
καταναλωτών που επηρεάζονται

100

Εκτιμώμενη οικονομική ζημία/έτος 100.0

EUR

Αριθμός των καταγγελιών που
ελήφθησαν συνολικά

100

Πληροφορίες για τον επιζήμιο
χαρακτήρα της παράβασης

Ζημία για πολλούς καταναλωτές
Επαναλαμβανόμενη παράβαση
Ευάλωτοι καταναλωτές

Πληροφορίες για τα νομικά μέτρα

Νομικές διαδικασίες

Πληροφορίες σχετικά με νομικές
διαδικασίες στο κράτος μέλος

έκδοσης

Γνωστό

Ημερομηνία έναρξης 15/03/2020

Στάδιο νομικής διαδικασίας Σε εξέλιξη

Συνοπτική παρουσίαση της νομικής
διαδικασίας

Μέτρα - 1

Είδος μέτρου 6) Παύση ή απαγόρευση των παραβάσεων

Συνοπτική περιγραφή του μέτρου (en) Sample

Ημερομηνία εφαρμογής του μέτρου 16/03/2020

Φύση του μέτρου Τελικό

Το μέτρο έχει ήδη ληφθεί; Ναι

Συνημμένο Όνομα συνημμένου: Sample
Όνομα αρχείου: Sample attachment.txt
Προστέθηκε από: BG - External entity BG
Προστέθηκε στις: 15/03/2020 23:54 CET
Σχόλιο: (en) Sample

Υπάρχει κάποια αρχή που να
ασχολείται με τη λήψη αυτού του

μέτρου;

Όχι

Συνημμένα και σχόλια
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