NYILVÁNTARTÁS A KERESKEDŐKRŐL, MŰKÖDÉSI ENGEDÉLLYEL RENDELKEZŐ ÉS A BEJELENTETT ÜZLETEKRŐL
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B

172/1997.

Kecsedi Gábor 8443 Bánd,
Petőfi S. u. 2.

4666077

53883294-56108443 Bánd, Petőfi S. u. 2.
231-19

üzletben folytatott
kereskedelmi
tevékenység

B

19/2002.

Jung Andrásné 8443 Bánd,
Petőfi S. u. 103/A.

5094812

63165458-4776231-19

üzletben folytatott
kereskedelmi
tevékenység

8443 Bánd, Petőfi S. u.
103/A.

Hétfő: szünnap, Keddszombat: 12.00-22.00;
Vasárnap: 12.00-15.00

UDVARHÁZ

Hétfő: zárva; kedd-péntek:
VIRÁG8.00-16.00, szombat: 7.00AJÁNDÉKBOLT
10.00; vasárnap: zárva

382

15

140

1997.06.1
5.

1.1. Meleg-, hideg étel, 1.2. Kávéital, alkoholmentes-és szeszes ital, 1.4. Cukrászati
készítmény, édesipari termék,

2002.07.3
0.

18. Papír-és írószer, művészetellátó cikk (vászon, állvány stb.) 20. illatszer, drogéria,
27. Játékáru, 30. virág-és kertészeti cikk, 42. díszműáru, 43. emlék-és ajándéktárgy,

Alkoholtermék, sör,
bor, pezsgő, köztes
alkoholtermék,

x

x

x

x

1997.06.15.

2002.07.30.

B

22/2005.

Hápl Attiláné 8443 Bánd,
Petőfi S. u. 82.

4656835

53973979-56108443 Bánd, Petőfi S. u. 82.
231-19

üzletben folytatott
kereskedelmi
tevékenység

Hétfő-vasárnap: 11.0022.00

KAKUKK
VENDÉGLŐPANZIÓ

120

B

29/2009.

VARGA ÉS TÁRSA KFT.
8443 Bánd, Petőfi S. u. 66.

Cg. 19-09-505939

12670253-38318443 Bánd, Petőfi S. u. 66.
113-19

üzletben folytatott
kereskedelmi
tevékenység

Hétfő-péntek: 8.00-17.00
szombat: 8.00-12.00
vasárnap: zárva

AUTÓBONTÓ

2/2012.

Magyar Posta Zrt. 1138
Budapest, Dunavirág u. 2-6.

Cg. 01-10-042463

10901232-53108443 Bánd, Petőfi S. u. 73.
114-01

üzletben folytatott
kereskedelmi
tevékenység

Hétfő-péntek: 8.30-12.00;
12.30-15.30, szombatvasárnap:zárva

B

Bánd Postabolt

2005.04.1
9.

1.1. Hideg-meleg étel

240

2009.06.0
9.

49.Személygépjármű és egyéb gépjármű-alkatrész és -tartozék

7

2010.05.2
1.
(047126047150)

60

Alkoholtermék, sör,
bor, pezsgő, köztes
alkoholtermék,

x

x

x

VM.Korm.Hiv.VP
.Jár.Hiv.
Agrárügyi
Főo.Élelmiszerlán
c-Bizt.és
Állateü.O.(8200
Vp.Dózsa
Gy.u.33. termékek
köre:meleg-hideg
étel, hűtést
igénylő cukrászati
készítmény,
száma:21-04-KüE01506.
érv.visszavonásig

2005.04.19.

x

2009.06.09.

x

2010.05.21.

1.3.csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes ital-és szeszes ital,1.9.
édességáru, 1.11. egyéb élelmiszer,1.12. Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék,
7.bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk, 9. villamos
háztartási
készülés
és
villamossági
cikk,11.audióvizuális
termék,12.
Telekommunikációs cikk,16. Könyv, 17. újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány,
18. papír-és írószer, művészetellátó cikk, 19. számítógépes hardver-és szoftver termék,
20. illatszer, drogéria,26. Sportszer, sporteszköz, 27. játékáru, 28. közérzettel
kapcsolatos nem élelmiszer termék, 37. mezőgazdasági termékek, 43. emlék-és
ajándéktárgy, 44. numizmatikai termék, 45.kreatív-hobbi és dekorációs termék.

B

3/2012/B.

CHRISTINE'S BROOM KFT.
8443 Bánd, Séd köz 1.

Cg. 19-09-515717

24122719-8121113-19

üzleten kívüli
kereskedelem (telephely
30 km-es körzetében)

21. háztartási tisztítószer, vegyi áru (kizárólag nem veszélyes vegyi áru) 59. egyéb
(higiéniai papíráru)

B

1/2013/B.

IMPERIAL TANÁCSADÓ
KFT. 8443 Bánd, Petőfi S. u.
117.

Cg. 19-09-510845

14502464-7112113-19

csomagküldő
kereskedelemMagyarország

32. Állateledel, takarmány

x

2012.12.07.

x

x

2013.01.04.

2012.02.22.

B

1/2013.

Domján Károly 8443 Bánd,
Petőfi S. u. 83/C.

30776482

66013398-6202231-19

8443 Bánd, Petőfi S. u.
83/C.

B-E

1/2016.

Maurer György 8443 Bánd,
Petőfi S. u. 14.

6456277

54260225-47118443 Bánd, Petőfi S. u. 14.
231-19

B

1/2018.

Hapl Tamás 8443 Bánd, Petőfi
Sándor utca 46.

52751264

69137152-4618231-19

B

B-E

B

2/2018.

3/2018.

4/2018.

Kamondi Judit 8440 Herend,
Kossuth L. u. 109.

Kamondi Judit 8440 Herend,
Kossuth L. u. 109.

LA-KA Team Szolgáltató és
Kereskedelmi KFT. 8400 Ajka,
Vasút u. 14.

52997064

52997064

19-09-519458

üzletben folytatott
kereskedelmi
tevékenység

Hétfő-csütörtök: 17.0021.00, Péntek: 14.00BPS ComputER
18.00, szombat: 8.00-12.00

Hétfő-péntek: 16.00-20.00,
szombat: 7.00-18.00,
MINI DISZKONT
vasárnap: 8.00-10.00

(BF30638
1-306400)
2013.09.1
6.

13,2

2016. 09.
01. (VA
545051545075)

30

mozgóbolt útján
folytatott kereskedelmi
tevékenység

69309405-47118443 Bánd, Petőfi S. u. 65.
231-19

69309405-47118443 Bánd, Petőfi S. u. 65.
231-19

26166746-2562113-19

üzletben folytatott
kereskedelmi
tevékenységcsomagküldő
kereskedelem –
Magyarország

8443 Bánd, Petőfi S, u.
68/A.

üzletben folytatott
kereskedelmi
tevékenység

üzletben folytatott
kereskedelmi
tevékenység

üzletben folytatott
kereskedelmi
tevékenység

19. Számítógépes hardver-és szoftver termék

x

1.3. csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes-és szeszesital, 1.5. hús2. kémiai biztonságról szóló
és hentesáru (csomagolt), 1.9.édességáru,1.10. tej, tejtermék (hűtést nem igénylő), 1.11.
törvény szerinti veszélyes
egyéb élelmiszer, 2. dohányterméket kiegészítő termék, 7. bútor, lakberendezés,
Alkoholtermék, sör,
anyagok és keverékek, kivéve a
háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk, 18.papír-és írószer, művészellátó cikk,
bor, pezsgő, köztes
Jöt. Szerinti tüzelőolaj, propán
20.illatszer, drogéria, 21.háztartási tisztítószer, vegyi áru (nem veszélyes anyagok,
alkoholtermék,
vagy propán-bután gáz és az
keverékek ),24. palackos gáz, 32.állateledel,37. Mezőgazdasági, méhészeti és borászati
üzemanyag,
cikk, a tevékenységhez szükséges eszköz kisgép

20. illatszer, drogéria
21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru (nem veszélyes anyagok és keverékek)

hétfő-csütörtök: 6.3021.00;
péntek-szombat: 6.3023.00;
vasárnap: 6.30-20.00

HÁRSFA
SÖRÖZŐ

hétfő-péntek: 6.30-10.00
ÉLELMISZERBO
és 14.00-17.00, szombatLT
vasárnap: 6.30-11.00

hétfő-péntek: 6.00-9.30 és
12.30-17.00, szombat: 7.00- BÁNDI KÖZÉRT
11.00, vasárnap: zárva

70

40

2018.11.0
5.
BG03184
1BG03186
0

1.2. kávéital, alkoholmentes-és szeszes ital, 1.9. édességáru (csokoládé, desszert,
nápolyi, cukorkaáru, előre csomagolt fagylalt és jégkérm stb.)

80

2. kémiai biztonságról szóló
1.3. csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes-és szeszesital, 1.5. hústörvény szerinti veszélyes
és hentesáru, 1.6. hal, 1.7. zöldség-gyümölcs, 1.8. kenyér-és pékáru, sütőipari termék,
anyagok és keverékek, kivéve a
1.9.édességáru csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előre csomagolt fagylalt és
Jöt. szerinti tüzelő-, fűtőanyag
2018.11.0
jégkrém stb.) , 1.10. tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.), 1.11. egyéb
eneriatermék, sör,
célú gázolaj, LPG és az
5.
élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só,
csendes és habzóbor,
üzemanyag,
BG03186
száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz bébiétel stb.), 3. textil (szövett, ruházati
egyéb csendes és habzó
3. az egyes festékek, lakkok és
1méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemű, asztalterítő, törölköző,
erjesztett ital, köztes
járművek javító fényezésére
BG03188
kötőfonal, hímzéshez, valamint takaró és szőnyeg készítéséhez szükséges alapanyag,
alkoholtermék,
szolgáló termékek szerves
0
rövidáru, tű, varrócérna, gomb stb.), 7. bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés,
alhoholtermék
oldószer tartalmának
világítástechnikai cikk, 14. vasáru, barkács, és építési anyag, 20.illatszer, drogéria,
szabályozásáról szóló
21.háztartási tisztítószer, vegyi áru,24. palackos gáz, 27. játékáru, 32.állateledel,
kormányrendelet hatálya alá
takarmány, 43. emlék-és ajándéktárgy
tartozó termékek

40

2018.VM
0517651VM05176
75

1.2. kávéital, alkoholmentes-és szeszes ital, 1.3. csomagolt kávé, dobozos, illetve
palackozott alkoholmentes-és szeszes ital, 1.8. kenyér-és pékáru, 1.9. édességáru
(csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előre csomagolt fagylalt és jégkérm stb.)17.
újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány, 32. állateledel, takarmány

sör, sör, csendes és
habzóbor, egyéb
csendes és habzó
erjesztett ital, köztes
alkoholtermék,
alhoholtermék

palackos gáz,Budapesti
Bányakapitányság
Gázipari-és
Építésügyi
Osztály (1145
Budapest,
Columbus u. 1723.)-BBK/1922/2015.

x

x

eneriatermék, sör,
csendes és habzóbor,
egyéb csendes és habzó
erjesztett ital, köztes
alkoholtermék,
alhoholtermék

2013.09.16.

2016.09.01.

2016.12.
29.

x

x

x

x

2018-11-05

x

2018-11-05

x

2018-12-12

2019.01.24

B

1/2019.

Schäfer István Zsolt 8443
Bánd, Kossuth Lajos utca 2/B.

52993390

75484006-1105- 8443 Bánd, Kossuth Lajos
231-19
u. 2/B.

üzletben folytatott
kereskedelmi
tevékenység, közvetlen
értékesítés

hétfő-kedd-szerda: zárva,
csütörtök: 18.00-21.00,
péntek-szombat-vasárnap:
zárva

BANDAUER
SÖRMŰHELY

5

1.3. csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes-és szeszesital
(kizárólag palackozott sör)

sör

x

2019-02-01

