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KÖZZÉTÉTEL
a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. tv. (Fgy.tv.) 36./B. §-a szerint
a 2020. évben befejezett ügyekben

Fgy.tv. 36/B. § A békéltető testület közzéteszi annak a vállalkozásnak a nevét, székhelyét és az eljárással
érintett tevékenysége megjelölését, amely a 29. § (8) bekezdése szerinti felszólítás ellenére nem tett az ügy érdemére
vonatkozó - a 29. § (8) bekezdésében foglaltaknak megfelelő tartalmú - nyilatkozatot és a kitűzött meghallgatáson
nem jelent meg, ilyen módon megakadályozva az egyezség létrehozását. Erre az értesítésben a vállalkozás figyelmét
fel kell hívni.
29. § (8) Az értesítésben a vállalkozást fel kell szólítani, hogy az értesítés részére történt kézbesítésétől számított
nyolc napon belül írásban nyilatkozzon (a továbbiakban: válaszirat) a fogyasztó igényének jogosságát és az ügy
körülményeit, valamint a tanács döntésének kötelezésként történő elfogadását (a továbbiakban: eseti alávetés)
illetően, nyilatkozatában jelölje meg az állításait alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait, valamint csatolja
azokat az okiratokat (ezek másolatát), amelyek tartalmára bizonyítékként hivatkozik. Figyelmeztetni kell a
vállalkozást, hogy egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét köteles biztosítani a meghallgatáson,
továbbá az ügy érdemére vonatkozó nyilatkozattételének elmaradása esetén a tanács a rendelkezésére álló adatok
alapján határoz. Az értesítés kiterjed a (11) bekezdésben meghatározott együttműködési kötelezettségről történő
tájékoztatásra, valamint arra, hogy annak megsértése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság általi bírság kiszabásra
kerül sor.
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vállalkozás neve és székhelye
Tool City Kft.
2335 Taksony, Solt u. 17.
XMX MÉDIA SYSTEM Kft.
7251 Kapospula, Jókai u. 1.
Paralla Zoltán ev
9085 Pázmándfalu, Kertalja u. 12.
SABIR Bt.
1036 Budapest, Dereglye utca 1. fszt. 4.
netBird Kft.
9029 Győr, Szitásdomb u. 54.
Zánka Fészek Kft.
1122 Budapest, Hajnóczy J. u. 11.
pihenjVelem.hu Kft.
1136 Budapest, Tátra u. 5. A. ép.
Whirlpool Magyarország Kft.
1117 Budapest, Bercsényi utca 25. 4. em.
Artwood Hungary Kft.
1064 Budapest, Podmaniczky u. 57. 2. em. 14.
Express Travel International Kft.
1054 Budapest, Báthory utca 4. II. em. 1.

vállalkozás eljárással érintett tevékenysége
termék eladása: fúrógép
termék eladása: textiláru
szolgáltatás nyújtása: bádogozás
termék eladása: egyéb termék
szolgáltatás nyújtása: építési kivitelezés
szolgáltatás nyújtása: turizmus
szolgáltatás nyújtása: turizmus
termék eladása: háztartási gép
szolgáltatás nyújtása: szauna szállítása
szolgáltatás nyújtása: turizmus
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BL Consulting Group Kft.
1223 Budapest, Nagytétényi út 180-196.
Bravo Hungária Telekom Kft.
1196 Budapest, Rákóczi u. 129. fsz. 3.
E-boltok Műszaki Kft.
1085 Budapest, József krt. 69. fsz1.
SABIR Bt.
1036 Budapest, Dereglye utca 1. fszt. 4.
SABIR Bt.
2471 Baracska, Petőfi u. 9.
Sky Storm Systems Kft.
1114 Budapest, Szugló u. 82
GIMESI GRÁNIT Kft.
9463 Sopronhorpács, Fő u. 10.
MÖBELART Bútoripari Bt.
6230 Soltvadkert, Alsócsábor tanya 120.
Spiritusz 2000 Kft.
1196 Budapest, Rákóczi utca 129. fszt. 3.
BRAVO HUNGÁRIA TELEKOM Kft.
1196 Budapest, Rákóczi u. 129. fsz. 3.
ModKonsole Kft.
1036 Budapest, Bécsi út 85 fsz. 5.

termék eladása: mobiltelefon
termék eladása: mobiltelefon
termék eladása: háztartási gép
termék eladása: egyéb termék
termék eladása egyéb termék
termék eladása: háztartási gép
szolgáltatás nyújtása: sírkő
termék eladása: bútor
termék eladása: játék
termék eladása: mobiltelefon-tartozék
termék eladása: játék konzol

