NYILVÁNTARTÁS A BEJELENTÉSHEZ KÖTÖTT KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGEKRŐL
Nyilvántartásba vétel száma: 27/B/2010
Az üzlet elnevezése: KATICA CSEMEGE
Kereskedő neve: Nelavika Kft.
Címe: 2769 Tápiószőlős, Kossuth L. u. 87.
Székhelye: U.a.
Cégjegyzékszáma: 13-09-098805
Kistermelő regisztrációs száma: ---Vállalkozói nyilvántartási száma: ---Statisztikai száma: 13266592
A kereskedelmi tevékenység helye /címe/: 2769 Tápiószőlős, Kossuth L. u. 89.
Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: ----Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a működési
területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése: ----Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy
egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése: ----Nyitvatartási ideje: Hétfő – Péntek: 05.30-18.00; Szombat: 05.30-12.00; Vasárnap: 7.00-11.00
Az üzlet alapterülete: 20 m2
Vendéglátó üzlet esetén a befogadóképessége: ----25.§.(4) bek. szerinti vásárlók könyve használatba vételének időpontja:
A kereskedelmi tevékenység megkezdésének időpontja: 2006.06.30.
A kereskedelmi tevékenység módosításának időpontja:
A kereskedelmi tevékenység megszüntetésének időpontja: 2016.07.04.
A Kertv. 3.§.(4)bek.sz. kereskedelmi tevékenység formája: üzlet
A termék sorszáma és megnevezése:
1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes-és szeszes ital,
1.5 Hús-, és hentesáru,
1.8 Kenyér- és pékáru, sütőipari termék,
1.9 Édességáru / csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt
fagylalt és jégkrém stb./
1.10 Tej, tejtermék /vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb./
1.11 Egyéb élelmiszer /tojás, étolaj, margarin és szír, olajos és egyé magvak,
cukor, só, száraztészta,
kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.
17 Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány,
18 Papír-, és írószer,
1.7 Zöldség-gyümölcs,
1.12 Közérzetjavító és étrend kiegészítő termékek
32 Állateledel, takarmány,
Jövedéki termékek megnevezése a Jöt. 3.§.(2) bekezdése alapján: alkoholtermék, sör, bor, pezsgő,
köztes
alkoholtermékek.
Kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem
Az üzletben folytatnak-e - szeszesital kimérést: ----- 22.§.(1) bek.-ben meghatározott tevékenységet: ----Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat, a külön engedély alapján
forgalmazott termékek - köre: 1.10 Hűtést igénylő tej- és tejtermék,
Kiállító hatóság megnevezése: Állategészségügyi és Élelmiszerellenőrző Állomás
A külön engedély száma: PE-031/1/705-3/2014.
A külön engedély hatálya: Visszavonásig!

