MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
CORPUL NAŢIONAL AL POLIŢIŞTILOR
BIROUL EXECUTIV CENTRAL

INFORMARE
PRIVIND PROTOCOLUL DE COLABORARE INCHEIAT CU TUI TRAVEL ROMANIA

La data de 20.02.2017, la sediul TUI TRAVEL CENTER din București a avut
loc intalnirea dintre dl.Dragoș Anastasiu – Președinte TUI TRAVEL ROMANIA, dl.
Cosmin Marinof – Director Național de vanzări TUI TRAVEL/ EUROLINES ROMANIA
și dl. Cms.șef de poliție Stancu Petre, Președintele Corpului Național al Polițiștilor,
Cms.șef de politie Cristea Marian – Secretar General și Ag. Șef pr. de poliție Cristian
Eduard Popa – Vicepreședinte al Consiliului Teritorial din IGPF.
Scopul intalnirii a fost incheierea unui
protocol de colaborare privind serviciile oferite,
la nivel calitativ superior, de către TUI
TRAVEL pentru membrii CNP.
Protocolul de colaborare oferă servicii
cu discount-uri pentru membrii Corpului la
achiziționarea pachetelor turistice ( transport,
cazare și asigurări de călătorie in țara și
străinătate).
Demersul a fost inițiat de organizația profesională CNP pentru membrii săi,
urmare a prestigiului de care se bucură TUI TRAVEL și a calității deosebite oferite
de către aceasta. Ca element de noutate, membrilor Corpului li se crează facilitatea
cumulului de discount-uri ale ofertelor existente in momentul achiziționării serviciilor
turistice. De gratuitățile și de reducerile
oferite de firma TUI TRAVEL, beneficiază
polițistul membru cat și membrii de familie,
rude și afini cu acesta pană la gradul II (
soț/soție/partener, copii, parinții soțului/soției,
frații

soțului/soției,

soțului/soției.

inclusiv

copii

fraților

BENEFICII ACORDATE MEMBRILOR CORPULUI NATIONAL AL POLITISTILOR:
Discount-uri oferite de TUI TravelCenter pentru rezervarile personale ale membrilor
Corpului National al Politistilor:
SERVICIU

TIP

Discount oferit

Intern

5 euro

Extern Europa (economic/business)

15 euro/25 euro

Extern intercontinentale (economic/business)

25 euro/45 euro

Schimbari data/rambursari

2 euro

Intern

5%

Extern

7%

Rent a car

Intern

5%

Bilete de autocar

Extern

10%

Bilet de tren

Intern/Extern

3%

Bilete de avion

Cazare

Asigurari
calatorie
Transferuri

de

10%

Extern
Intern

3%

Extern

5%

Procesare vize

15 uro

Reducerile mentionate pot fi obtinute de membrii Beneficiarului doar pe baza
adeverintei/legitimatiei de card care le atesta calitatea de membru al Beneficiarului,
insotita de C.I.
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