csomagküldő, internetes kiskereskedelem

Magyarország

800- 1500

Kedd

800- 1500

Szerda

Csütörtök
800- 1500
Péntek

7.2.
7.3.
7.4.
7.5.

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Nagykereskedelem

9.2.
9.3.

 nem

 igen

A kereskedelmi tevékenység megkezdésének,
módosításának és megszűnésének időpontja

10.2.

Tevékenység megkezdésének ideje:
1997.07.23.

10.1.

Külön engedély alapján forgalmazott termékek
köre, megnevezése, külön engedélyt kiállító
hatóság, külön engedély száma, hatálya

10.
Annak ténye, hogy az
üzletben folytatnak-e

Tej, tejtermék: hűtést igénylő tej és tejtermék.
Somogy Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi
Igazgatóság Siófok Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal
Engedélyszám: 0013-04-KÜE-00430
Hatálya: visszavonásig érvényes

 nem

 igen

a 22. § (1) bekezdésben meghatározott
tevékenységet (zeneszolgáltatás,
műsoros előadás, szerencsejáték, stb.)

Kiskereskedelem (vendéglátás)

9.1.

9.
Kereskedelmi formák és helyek
szerinti bontásban a tevékenység
jellege

szeszesital kimérést

Kereskedelmi ügynöki tevékenység

8.2.

kiskereskedelem

a Jöt. 3 § (2) bekezdése szerinti
termékek

zárva

8.1.

Alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, köztes alkoholtermék

Vasárnap

Termékek megnevezése és
sorszáma a 6. melléklet alapján

700- 1000

7.6.

1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott
alkoholmentes- és szeszes ital; 1.5. Hús és hentesáru; 1.6.
Hal; 1.7. Zöldség- és gyümölcs; 1.8. Kenyér- és pékáru,
sütőipari termék; 1.9. Édességáru; 1.10. Tej, tejtermék; 1.11.
Egyéb élelmiszer; 20. Illatszer, drogéria; 24. Palackos gáz;
32. Állateledel, takarmány.

Szombat

Napi fogyasztási cikket árusító üzlet
esetében: árusítótér nettó alapterülete,
gépjármű-várakozóhelyek száma,
telekhatártól mért távolsága és
elhelyezése

800- 1500

1997.07.23.

7.1.

8.
Egyes kereskedelmi formák és
helyek szerinti bontásban

Tevékenység megkezdésének ideje:
2012. 04. 11.

Hétfő

Vásárlók könyve használatbavételi
időpontja

800- 1500

Vendéglátó üzlet esetében
befogadóképessége

6.

Üzlet alapterülete (m2)

5a.

100 m2

A kereskedelmi tevékenység helye szerinti
bontásban a kereskedelmi tevékenység formája

5.4.

Üzlet elnevezése

Üzleten kívüli kereskedelem esetén: termék
forgalmazása céljából szervezett utazás
helye, időpontja

5.3.

6. sz. ABC

Közlekedési eszközön folytatott értékesítés
esetén közlekedési eszköz megjelölése

5.2.

Napi/heti nyitva tartási idő

Üzleten kívüli és csomagküldő kereskedelem
esetében a működési terület jegyzéke

5.1.

7.
Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik

59. Egyéb: kemencés kellékek, tartozékok

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Mozgóbolt esetében a működési terület
útvonal jegyzéke

Kereskedő cégjegyzékszáma
vállalkozói nyilvántartási száma,
kistermelő regisztrációs száma
Kereskedő statisztikai száma

Kereskedő neve,
címe,
székhelye

Nyilvántartásba vétel száma

5.
A kereskedelmi tevékenység helye

Kereskedelmi tevékenység címe

4.

7283 Somogyacsa, Kossuth L. u. 181 hrsz.

11285531-4711-113-14

3.

60300272-4399-231-14

01 09 967334

2.

20141686

1142 Budapest, Rákospatak park 1. 7. em. 22.

DOMEXPORT Kft.

2/2011.

1.

Pap Loránd
7283 Somogyacsa-Gerézdpuszta, Hegyalja u. 4.
7283 Somogyacsa-Gerézdpuszta, Hegyalja u. 4.

3/2012.

Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységet végzők nyilvántartása
Somogyacsa

11.
12.

Hétfő

Vasárnap

1

Kereskedelmi ügynöki tevékenység

Kiskereskedelem (vendéglátás)

Nagykereskedelem

7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
8.1.
8.2.
9.1.
9.2.
9.3.
10.2.

A kereskedelmi tevékenység megkezdésének,
módosításának és megszűnésének időpontja

10.1.
11.
12.

Tej,
tejtermék:
hűtést
igénylő
tej és
tejtermék.
Somogy
Megyei
Kormány
hivatal
Élelmisze
rláncbiztonsági
és
Állategés
zségügyi
Igazgatós
ág Siófok
Kerületi
Állategés
zségügyi
és
Élelmisze
rellenőrző
Hivatal
Engedélys
zám: 01304-KÜE1033
Hatálya:
visszavonásig
érvényes

Tevékenység megkezdésének ideje:
2018.01.29.

10.
Annak ténye, hogy az
üzletben folytatnak-e

Külön engedély alapján forgalmazott termékek
köre, megnevezése, külön engedélyt kiállító
hatóság, külön engedély száma, hatálya

a 22. § (1) bekezdésben meghatározott
tevékenységet (zeneszolgáltatás,
műsoros előadás, szerencsejáték, stb.)

a Jöt. 3 § (2) bekezdése szerinti
termékek

7.1.

9.
Kereskedelmi formák és helyek
szerinti bontásban a tevékenység
jellege

szeszesital kimérést

Termékek megnevezése és
sorszáma a 6. melléklet alapján

8.
Egyes kereskedelmi formák és
helyek szerinti bontásban

kiskereskedelem

Napi fogyasztási cikket árusító üzlet
esetében: árusítótér nettó alapterülete,
gépjármű-várakozóhelyek száma,
telekhatártól mért távolsága és
elhelyezése

6.

Vásárlók könyve használatbavételi
időpontja

5a.

Vendéglátó üzlet esetében
befogadóképessége

A kereskedelmi tevékenység helye szerinti
bontásban a kereskedelmi tevékenység formája

5.4.

Üzlet alapterülete (m2)

Üzleten kívüli kereskedelem esetén: termék
forgalmazása céljából szervezett utazás
helye, időpontja

5.3.

Üzlet elnevezése

Közlekedési eszközön folytatott értékesítés
esetén közlekedési eszköz megjelölése

5.2.

Napi/heti nyitva tartási idő

Üzleten kívüli és csomagküldő kereskedelem
esetében a működési terület jegyzéke

5.1.

7.
Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik

1.10. Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított termék, stb.)

mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység

Mozgóbolt esetében a működési terület
útvonal jegyzéke

Kereskedő cégjegyzékszáma
vállalkozói nyilvántartási száma,
kistermelő regisztrációs száma
Kereskedő statisztikai száma

Kereskedő neve,
címe,
székhelye

Nyilvántartásba vétel száma

Kereskedelmi tevékenység címe

4.

7400 Kaposvár, Vásárcsarnok
(Baross u.); Piac (Vásártéri u.)

3.

23951330-4729-113-14

2.

14-09-312673

1.

Holland Sajt Korlátolt Felelősségű Társaság (Holland Sajt Kft.)
7283 Somogyacsa, Petőfi S. u. 171.

1/2018.

5.
A kereskedelmi tevékenység helye

2

