
Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységekről 

210/2009(IX.29.) Korm.rendelet alapján 
 
 
 

1. A nyilvántartásba vétel száma: 8/2013. 

 

2. A kereskedő neve: Simonics Trade Kft. 

  címe, ill. székhelye: 6527 Nagybaracska, Kun Béla u. 4. 

    

3. A kereskedő cégjegyzékszáma: Cg. 03-09-123530 

  vállalkozói nyilvántartási száma: ----- 

  kistermelői regisztrációs száma ----- 

    

4. A kereskedő statisztikai száma: 23688319-4532-113-03 

 

5. A kereskedelmi tevékenység helye: 6527 Nagybaracska, Kun Béla u. 4. 

 
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 

----- 

 

6. A kereskedelmi tevékenység formája: üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 

 

7. Az üzlet elnevezése: Simonics Gumiszervíz 

 Az üzlet alapterülete: 50 m2 

 Vendéglátó üzlet esetében befogadóképessége: ----- 

 Vásárlók könyve használatba vételének időpontja: 2013.08.16. 

 

 Nyitva tartás ideje: Hétfő 8 – 12 és 13 – 16 

  Kedd 8 – 12 és 13 – 16 

  Szerda 8 – 12 és 13 – 16 

  Csütörtök 8 – 12 és 13 – 16 

  Péntek 8 – 12 és 13 – 16 

  Szombat 7 – 12 

  Vasárnap Zárva 

 

8.1 Termékek megnevezése és sorszáma: 
49. Személygépjármű és egyéb gépjármű-alkatrész és -
tartozék 

 

8.2 Jövedéki termékek megnevezése ------ 

 

9. A kereskedelmi tevékenység jellege: kereskedelmi ügynöki tevékenység ---- 

  kiskereskedelem X 

  vendéglátás ----- 

  nagykereskedelem ----- 

 

10. Az üzletben folytatnak szeszesitalkimérést nem 

  
a 210/2009.(IX.29.) Korm.rendelet 22.§ (1) 
bekezdésében meghatározott tevékenységet 

nem 

 

11. Külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység esetén, a külön engedély alapján forgalmazott 
termékek köre, megnevezése, továbbá a külön engedély kiállító hatóság és a külön engedély száma, 
hatálya: 

----- 

 

12. A kereskedelmi tevékenység megkezdésének időpontja: 2013.08.16. 

  módosításának időpontja: ----- 

  megszűnésének időpontja: ----- 

 
 


