Nyilvántartás
a bejelentés és működési engedéllyel rendelkező üzletekről
1. Nyilvántartásba vétel száma:
2. Kereskedő neve,

1/2015/BE
KOCSÁR AUTÓ KFT

címe

2030 Érd, Sólyom utca 23.

Székhelye:

2030 Érd, Sólyom utca 23.

3. Kereskedő cégjegyzékszáma:

13-09-172581

- vállalkozói ig. száma:
- kistermelő regisztrációs száma:
4. Kereskedő statisztikai száma:
5.1. Az üzlet nyitvatartási ideje:

13745598-4532-113-15
hétfőtől – péntek: 8,00-17,00-ig
szombat: 8,00-12,00-ig
vasárnap: zárva

5.2. Az üzlet címe:

4361. Nyírbogát, Kossuth út 12.

- helyrajzi száma:

1294

5.3. Üzlet elnevezése:

Autósbolt

5.4. Üzlet alapterülete (m2):
6.1. Üzletköteles termékek,
megnevezése, sorszáma a 6.
melléklet alapján:

40
22. Gépjármű- kenőanyag,- hűtőanyag és adalékanyag

6.2. Egyéb termékek megnevezése, 49. Személygépjármű és egyéb gépjármű- alkatrész és
sorszáma
tartozék
50. Motorkerékpár, motorkerékpár- alkatrész és
tartozék
a 6. sz. melléklet alapján:

6.3. Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti - ásványolaj
termékek megnevezése:
7.1. Keresk. tevékenység jellege:
kiskereskedelem
kiskereskedelem:
7.2. Nagykereskedelem:
8. Külön engedélyhez kötött ker.
tev. Esetén a külön eng. alapján

forg. termékek köre, engedélyt
kiállító hatóság megnevezése, külön
engedély száma, hatálya:
9. Kereskedelmi tevékenység
- megkezdésének időpontja:

2015. 08.24.

- módosításának időpontja:
- megszűnésének időpontja:

1. Nyilvántartásba vétel száma:
2. Kereskedő neve,
Székhelye:

2/2017/BE
KÓSA ZOLTÁN
4361 Nyírbogát, Sport utca 19/a.

3. Kereskedő cégjegyzékszáma:
- vállalkozói ig. száma:
- kistermelő regisztrációs száma:
4. Kereskedő statisztikai száma:
5.1. Az üzlet nyitvatartási ideje:

51666323

79758752-4719-231-15
hétfőtől – péntek: 7,00-17,00-ig
szombat: 7,00-12,00-ig
vasárnap: zárva

5.2. Az üzlet címe:

4361. Nyírbogát, Árpád utca 19.

- helyrajzi száma:

734

5.3. Üzlet elnevezése:

Kósa kereskedés

5.4. Üzlet alapterülete (m2):
6.1. Üzletköteles termékek,
megnevezése, sorszáma a 6.
melléklet alapján:

98
20. illatszer, drogéria, 21. háztartási tisztítószer, vegyi
áru

6.2. Egyéb termékek megnevezése, 3. textil, 4. ruházat, 5. babatermék. 7. bútor,
sorszáma
lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai
cikk, 18. papír- és írószer, 27. játékáru, 43. emlék- és
a 6. sz. melléklet alapján:
ajándéktárgy

6.3. Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti
termékek megnevezése:

-

7.1. Keresk. tevékenység jellege:

kiskereskedelem

kiskereskedelem:
7.2. Nagykereskedelem:
8. Külön engedélyhez kötött ker.
tev. Esetén a külön eng. alapján
forg. termékek köre, engedélyt
kiállító hatóság megnevezése, külön
engedély száma, hatálya:
9. Kereskedelmi tevékenység
- megkezdésének időpontja:
- módosításának időpontja:
- megszűnésének időpontja:

2017. 08.01.

