AZ AJÁNLÁST NEM TELJESÍTŐ VÁLLALKOZÁSOK
2019.
A fogyasztóvédelemről szóló 1997 évi CLV. törvény 36. § (1) bekezdése előírásának megfelelően, mivel a Vállalkozás a tanács ajánlásának nem
tett eleget, és ezt a Fogyasztó a testületnek bejelentette - a fogyasztó nevének megjelölése nélkül - az eljárás eredményét legkorábban az
ajánlásnak a vállalkozás részére történt kézbesítésétől számított hatvan nap elteltével - nyilvánosságra hozza.

Az ajánlást nem teljesítette

Az ajánlás
száma

Közzététel
időpontja

1.

A Fogyasztó 2019. március 6-án írásban bejelentette, hogy a Vállalkozás az ajánlást teljesítette, ezért a
közzétételi adatokat töröltük.

VEMBT
250/2018.

2019. február

2.

A Cg.: 19-10-500158 cégjegyzékszámú LESENCE Gyümölcs, Szőlő, Bor Szeszipari Zártkörűen működő
Részvénytársaság.
(adószáma: 11524726-2-19)
székhelye: 8318 Lesencetomaj, Külterület hrsz. 0404/6.).
nem teljesítette az eljáró tanács ajánlását, amelyet 2018. november 27-én azért hozott, mert a Vállalkozás – nem
fizette vissza a Fogyasztónak a megvásárolt olaszrizling szőlő 165.000,- Ft vételárát.

VEMBT
284/2018.

2019. február

Az ajánlás szövege:
„A Veszprém Megyei Békéltető Testület eljáró tanácsa ajánlja a Vállalkozásnak, hogy a jelen
döntés kézhezvételétől számított, legkésőbb nyolc napon belül fizesse meg a Fogyasztónak
a 387573 számú vételi jeggyel, 2015. szeptember 5. napján tőle megvásárolt olaszrizling szőlő
165.000 Ft, azaz százhatvanötezer forint vételárát, valamint ennek 2016. április 19. napjától
a kifizetésig terjedő időre számított évi 10 %, azaz tíz százalék késedelmi kamatát.”
A Vállalkozás az eljárás során a testülettel nem működött együtt, ezért 2019 februárjában a „nem együttműködő
vállalkozások” listáján is közzétételre került.

3.

Az ajánlást nem teljesítette

Az ajánlás
száma

Közzététel
időpontja

A Cg.: 01-09-168242 cégjegyzékszámú Whirlpool Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
(adószáma: 10775716-2-43)
székhelye: 1117 Budapest, Bercsényi utca 25. 4. em.
nem teljesítette az eljáró tanács ajánlását, amelyet 2018. december 10-én azért hozott, mert a Vállalkozás – nem
javította meg garancia időn belül a Whirlpool márkájú mosógépen a megrozsdásodott fed- és előlapot.

VEMBT
304/2018.

2019. március

VEMBT
34/2019.

2019. május

VEMBT
61/2019.

2019. augusztus

Az ajánlás szövege:
„A Veszprém Megyei Békéltető Testület eljáró tanácsa ajánlja a Vállalkozásnak, hogy
jelen ajánlás kézhezvételét követően, 2019. január 10-ig az ügyben szereplő mosógépen
a garanciális javítást végezze el, oly módon, hogy annak megrozsdásodott fed- és előlapját,
a saját költségén cserélje ki.”

4.

A Cg.: 08-09-004486 cégjegyzékszámú Leier Hungária Korlátolt Felelősségű Társaság
(adószáma: 11138075-2-08)
székhelye: 9024 Győr, Baross Gábor út 42.
nem teljesítette az eljáró tanács ajánlását, amelyet 2019. február 12-én azért hozott, mert a Vállalkozás – nem
teljesítette garanciális kötelezettségét, azaz – nem szállította le a 280 darab hibás cserép helyett az új cserepeket
és nem cserélte ki saját költségén a felrakott és minőségileg kifogásolt cserepeket a Fogyasztó lakóingatlanján.
Az ajánlás szövege:
„A Veszprém Megyei Békéltető Testület eljáró tanácsa ajánlja a „01” jelű Vállalkozásnak, hogy az
ajánlás átvételét követő 30 napon belül teljesítse garanciális kötelezettségét, azaz a minőségileg
kifogásolt 280 cserepet szállítsa le a Fogyasztó ingatlanjára és saját költségén cserélje ki a felrakott
és minőségileg kifogásolt cserepeket a Fogyasztó lakó-ingatlanján.”

5.

A Cg.01-10-045869 cégjegyzékszámú Extreme Digital Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(adószáma: 14174179-2-44)
székhelye: Budapest, Szentendrei út 89-95. X. ép.

nem teljesítette az eljáró tanács ajánlását, amelyet 2019. április 29-én azért hozott, mert a Vállalkozás –
nem teljesítette a felültöltős CANDY VITA G3 72M (cikkszám: 407157) mosógép meghibásodásával
kapcsolatos garanciális kötelezettségét, ezért a Fogyasztó elállt a szerződéstől és a készülék vételárának
(74.990,- Ft-nak) a visszafizetését kérte – amelyet a Vállalkozás az ajánlásban foglalt határidőn belül nem
teljesítette..
Az ajánlás szövege:
„A Veszprém Megyei Békéltető Testület ajánlja a Vállalkozásnak, hogy jelen ajánlás kézhezvételétől
számított 15 napon belül postai úton, vagy futárszolgálat útján készpénzben fizessen vissza a Fogyasztónak
– vételár címén – 74.990,- Ft-ot, azaz hetvennégyezer-kilencszázkilencven forintot.”

6.

A Cg. 17-09-011256 cégjegyzékszámú Róka 69 Korlátolt Felelősségű Társaság
(adószáma: 25936625-2-17 )
székhelye: 7251 Kapospula, Jókai utca 1.
nem teljesítette az eljáró tanács ajánlását, amelyet 2019. április 30-án azért hozott, mert a Vállalkozás –
nem utalta vissza a „bakelit lemez óra” vételárát (3.234,- Ft) miután a Fogyasztó elállt a szerződéstől, a
Békéltető testülethez fordult, a testület megalapozottnak értékelte a Fogyasztó kérését és az ajánlásban
foglaltak szerint döntött, azonban a Vállalkozás az ajánlásban foglalt határidőn belül sem fizette vissza a
Fogyasztó részére a vételárat.

VEMBT
87/2019.

2019. augusztus

VEMBT
98/2019.

2019. augusztus

Az ajánlás szövege:
„„A Veszprém Megyei Békéltető Testület eljáró tanácsa ajánlja a Vállalkozásnak, hogy a Fogyasztó
részére – az általa vásárolt „bakelit lemez óra” vonatkozásában történt elállás nyomán – e döntés
kézhezvételétől számított 8 napon belül utalja át, fizesse meg a Fogyasztó részére, a Vállalkozás által
nem teljesített megrendelés alapján, a Fogyasztó által megfizetett áru árát, 3.234,- Ft-ot, a
Fogyasztó 00000000-00000000-00000000 számú bankszámlájára.”

7.

A Cg. 10-09022768 cégjegyzékszámú Kovács Tüzép Korlátolt Felelősségű Társaság
(adószáma: 11174015-2-10)
székhelye: 3388 Poroszló, Rákóczi u. 36..
nem teljesítette az eljáró tanács ajánlását, amelyet 2019. május 07-én azért hozott, mert a Vállalkozás –
nem teljesítette a Fogyasztó által 2019. február 28.-án megreklamált 1 db Grohe, Eurosmart egykaros kád

csaptelep, zuhany szettel és 1 db Grohe Eurosmart egykaros mosdó csapteleppel kapcsolatban bejelentett
minőségi reklamációjának jegyzőkönyvbe rögzítésekor ígért vételár visszafizetési kötelezettségét, amelyet
követően a Fogyasztó a készülék vételárának és szállítási költségének (57.540,- Ft-nak) a visszafizetését kérte
– amelyet a Vállalkozás az ajánlásban foglalt határidőn belül sem teljesített.
Az ajánlás szövege:
„A Veszprém Megyei Békéltető Testület ajánlja a Vállalkozásnak, hogy az 1 db Grohe, Eurosmart
egykaros kád csaptelep, zuhany szettel és 1 db Grohe Eurosmart egykaros mosdó csaptelep ellenértékét és
szállítási költséget, összesen 57.540,- Ft-ot, azaz Ötvenhétezer-ötszáznegyven forintot a jelen határozat
kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) napon belül fizesse, illetve utalja vissza a Fogyasztónak a Raiffeisen
Bank Zrt-nál vezetett dr. XY dr. VZ nevén lévő 00000000-00000000-00000000. számú számlára.”

