Centralna Ewidencja Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców
Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych
Dział I - Dane przedsiębiorcy
Firma lub nazwa

TURCJA TOUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Numer identyfikacji podatkowej (NIP)

7282806194

Numer ewidencyjny

23810

Data wpisu do Ewidencji

2019-06-11

Forma prawna

Sp. z o.o.

Rodzaj działalności

Organizator Turystyki

Organ dokonujący wpisu do rejestru

Marszałek Województwa Łódzkiego

Numer wpisu do rejestru

480

Data dokonania wpisu do rejestru

2019-06-11

Siedziba

POLSKA, łódzkie
ul. Ozorkowska, 8/4, 93-258 Łódź

Główne miejsce wykonywania
działalności

POLSKA, łódzkie
ul. Ozorkowska, 8/4, 93-258 Łódź

Dział II - Zabezpieczenia finansowe
Forma zabezpieczenia finansowego

Gwarancja ubezpieczeniowa

Podmiot udzielający zabezpieczenia
finansowego/bank

AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i
Reasekuracji S.A.

Okres obowiązywania zabezpieczenia
finansowego

od 2019-05-15 do 2020-05-14

Wysokość zabezpieczenia finansowego 387144 PLN (90000 EUR)

Zakres terytorialny działalności

Termin i wysokość przyjmowanych przedpłat

2) IT bez lotów czarterowych państwa pozaeuropejskie

przedpłaty do 30% ceny lub w terminie do 30 dni
przed IT lub PUT
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4) IT bez lotów czarterowych państwa europejskie

przedpłaty do 30% ceny lub w terminie do 30 dni
przed IT lub PUT

6) IT z transportem - Polska i
państwa sąsiadujące z Polską

przedpłaty do 30% ceny lub w terminie do 30 dni
przed IT lub PUT

Dział III - Status działalności
Status działalności

Aktywna

Zgodnie z art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U.
poz. 2361) Centralną Ewidencję Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych
prowadzi Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (https://ewidencja.ufg.pl) na podstawie przekazywanych przez marszałków
województw w postaci elektronicznej informacji o dokonanych wpisach do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców
ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych.
Minister właściwy do spraw turystyki na stronie internetowej obsługującego go urzędu udostępnia Ewidencję prowadzoną przez
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (www.turystyka.gov.pl).
Zgodnie z art. 24 ust. 10 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych niniejszy
wydruk ma moc zrównaną z mocą zaświadczenia o wpisie do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających
nabywanie powiązanych usług turystycznych, wydawanego przez marszałków województw.
Adresy stron internetowych, na których zamieszczane są aktualne informacje o przedsiębiorcach turystycznych wpisanych do Ewidencji:
https://ewidencja.ufg.pl oraz www.turystyka.gov.pl.

Identyfikator wydruku: CEOTIPUNPUT/23810/20190611094731
Wygenerowano ze strony https://ewidencja.ufg.pl/ stan na 2019-06-11 09:47. Wydruk z systemu komputerowego nie wymaga podpisu.
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