
Besöksadress: 
Slottsbacken 6, Stockholm 

Postadress: 
Box 2218, 103 15 Stockholm 

Telefon 08-700 08 00 Organisationsnummer 202100-0829 
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☐ 
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Anmälan av reseverksamhet 
enligt resegarantilagen (2018:1218) Kammarkollegiet 

Offentligrättsliga enheten 
Box 2218 
103 15 Stockholm 

 
 

Registrerat firmanamn/namn  

Organisationsnummer/personnummer1 
 

 

Besöksadress (om annan än postadress)  

Postadress  

Postnummer, ort och land  

Telefonnummer  

E-post  

Webbadress  

Kontaktperson och titel  

Kontaktpersons e-post  

Kontaktpersons telefonnummer  

 

Uppgifter om verksamheten 
(markera ett eller flera alternativ) 

Arrangör av paketresor 
 

Återförsäljare av paketresor som har satts ihop av en arrangör som är etablerad i ett land utanför 
europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) 

Förmedlar eller på annat sätt underlättar uppkomsten av sammanlänkat researrangemang. 
 
 

Bokning/försäljning 
pågår 

 

Datum för bokningsstart 
(om nystartat) 

 

 
 
Uppgifter om marknadsföring och försäljning 

 
Uppge samtliga marknadsföringsnamn  

Var och hur marknadsför ni er verksamhet? 
(exempelvis webbadresser) 

 

 
1 Om samordningsnummer eller liknande finns ska detta anges, även eventuella motsvarande utländska id-uppgifter. 
 
 

http://www.kammarkollegiet.se/


Besöksadress: 
Slottsbacken 6, Stockholm 

Postadress: 
Box 2218, 103 15 Stockholm 

Telefon 08-700 08 00 Organisationsnummer 202100-0829 
www.kammarkollegiet.se 

 

 

Ange i 1000-tal kronor 

 

Omsättning närmast föregående räkenskapsår, ska omfatta hela verksamheten 
 

 
Information 
Enligt resegarantilagen 2018:1218 finns möjlighet att ordna garanti på fler sätt än tidigare, läs mer på 
Kammarkollegiets webbplats, www.kammarkollegiet.se. Vet ni redan nu på vilket sätt ni vill ordna 
resegaranti, uppge det under ”Övriga kommentarer”. 

 
 

Övriga kommentarer 
 

 

 

 

Underskrift behörig företrädare (exempelvis firmatecknare) 
 

Jag försäkrar på heder och samvete att ovanstående uppgifter är sanningsenliga och fullständiga. När 
uppgifterna förändras måste Kammarkollegiet meddelas. 
Behörig firmatecknares 
underskrift 

Namnförtydligande Datum 
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