
STANDARDOWY FORMULARZ INFORMACYJNY, W PRZYPADKU GDY PRZEDSIĘBIORCA UŁATWIAJĄCY 
NABYWANIE POWIĄZANYCH USŁUG TURYSTYCZNYCH ONLINE W ROZUMIENIU ART. 6 UST. 1 PKT 1 
USTAWY JEST PRZEDSIĘBIORCĄ TURYSTYCZNYM INNYM NIŻ PRZEWOŹNIK SPRZEDAJĄCY BILET W 
OBIE STRONY  

Jeżeli, po dokonaniu wyboru i opłaceniu jednej usługi turystycznej, dokonają Państwo rezerwacji 
dodatkowych usług turystycznych na potrzeby swojej podróży lub wakacji za pośrednictwem naszego 
przedsiębiorstwa Ecco Holiday Sp. z o.o., NIE będą Państwu przysługiwały prawa mające 
zastosowanie do imprez turystycznych zgodnie z dyrektywą (UE) 2015/2302. 

W związku z powyższym nasze przedsiębiorstwo Ecco Holiday Sp. z o.o. nie będzie  odpowiedzialne za 
należyte wykonanie poszczególnych usług turystycznych. W przypadku problemów prosimy 
kontaktować się z odpowiednim usługodawcą. 

Jednakże w przypadku dokonania rezerwacji jakichkolwiek dodatkowych usług turystycznych podczas 
tej samej wizyty na stronach internetowych z rezerwacją naszego przedsiębiorstwa Ecco Holiday  
Sp. z o.o., usługi te staną się częścią powiązanych usług turystycznych. W takim przypadku  
Ecco Holiday sp. z o.o. posiada – zgodnie z wymogami UE - zabezpieczenie w celu dokonania zwrotu 
Państwa wpłat na rzecz Ecco Holiday Sp. z o.o. za usługi niewykonane ze względu na niewypłacalność 
Ecco Holiday Sp. z o.o. Należy zauważyć, że nie zapewnia się zwrotu w przypadku  niewypłacalności 
danego usługodawcy. 

Ecco Holiday Sp. z o.o. wykupiła w Saltus TUW z siedzibą w Sopocie (ul. Władysława IV 22, 81-743 
Sopot, tel. 58 770 36 90, info@saltus.pl) zabezpieczenie na wypadek niewypłacalności. Podróżni 
mogą kontaktować się z tym podmiotem lub, w odpowiednich przypadkach, z Urzędem 
Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego (al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań,  
tel. + 48 61 626 66 66, kancelaria@umww.pl) jeżeli z powodu niewypłacalności Ecco Holiday  
Sp. z o.o. dojdzie do odmowy świadczenia usług.  

Uwaga: To zabezpieczenie na wypadek niewypłacalności nie obejmuje umów ze stronami innymi niż 
Ecco Holiday Sp. z o.o., które pomimo niewypłacalności Ecco Holiday Sp. z o.o. mogą być wykonane.  

Dyrektywa (UE) 2015/2302 dostępna pod adresem:  

https://publications.europa.eu/pl/publication-detail/-/publication/d9dbbde8-9fd7-11e5-8781-
01aa75ed71a1/language-pl  

przetransponowana do prawa krajowego dostępnego pod adresem: 

 http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170002361/U/D20172361Lj.pdf 
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