NYILVÁNTARTÁS A BEJELENTÉSHEZ KÖTÖTT KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGEKRŐL!
Nyilvántartásba vétel száma: 47/B/2018.
Kereskedő neve: REM-HOR-SZOL PETROL Kft.
Címe: 2769 Tápiószőlős, Ceglédi úti tanyák 6.
Székhelye: 2769 Tápiószőlős, Ceglédi úti tanyák 6.
Cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-176114
Kistermelő regisztrációs száma: ---Vállalkozói nyilvántartási száma: ---Statisztikai száma: 13957108-8299-113-13
Az üzlet címe: 2769 Tápiószőlős, Kossuth Lajos út 67.
Az üzlet elnevezése: SZŐLŐ ABC
Az üzlet alapterülete: 130 m2
Az üzlet helyrajzi száma: 880.
Az üzlet nyitvatartási ideje:
Hétfő: 05.30 – 19.00
Kedd: 05.30 – 19.00
Szerda: 05.30 – 19.00
Csütörtök: 05.30 – 19.00
Péntek: 05.30 – 19.00
Szombat: 07.00 – 13.00
Vasárnap: 07.00 – 12.00
A kereskedelmi tevékenység - megkezdésének időpontja: 2017.11.23.
- módosításának időpontja:---- megszűnésének időpontja:---Bejelentés köteles termék megnevezése:
1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital
1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital
1.4. Cukrászati készítmény, édesipari termék
1.5. Hús-és hentesáru
1.6. Hal Szerkesztés Törlés
1.7. Zöldség- és gyümölcs
1.8. Kenyér- és pékáru, sütőipari termék
1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előre csomagolt fagylalt és jégkrém stb.)

1.10. Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.)
1.11. Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta,
kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.)
1.12. Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék (gyógynövény, biotermék, testépítő szer stb.)
4. Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő)
5. Babatermék (csecsemő- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási
cikk stb.)
12. Telekommunikációs cikk
16. Könyv
17. Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány
18. Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.)
27. Játékáru
32. Állateledel, takarmány
34. Szexuális termék
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: ----- megnevezése: ------Kiállító hatóság megnevezése: ---A külön engedély száma: ----A külön engedély hatálya: -----

