KÉZBESÍTÉSI VÉLELEM BEÁLLTÁNAK KÖZLÉSE
2020.
A Veszprém Megyei Békéltető Testület a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.) alapján lefolytatott eljárásában hozott döntését
(AJÁNLÁST) – a hivatalos iratok kézbesítésére vonatkozó szabályok szerint kísérelte meg kézbesíttetni a jogvitában érdekelt vállalkozásnak.
A kézbesítés sikertelen volt.
A Fgytv. 29/A. § (2) bekezdés szerint „a postai szolgáltató útján megküldött iratokat a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni,
ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha az irat a békéltető testülethez „nem kereste” jelzéssel érkezett vissza, az iratot a postai kézbesítés második
megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni.”
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 14. § (4) bekezdés c) pontja
értelmében a hivatalos elérhetőségre kézbesített küldemény kézbesítettnek minősül, ha a hivatalos elérhetőséget biztosító szolgáltató azt igazolja vissza,
hogy a küldeményt a címzett kétszeri értesítése ellenére nem vette át, a második értesítés igazolásban feltüntetett időpontját követő ötödik
munkanapon.
A Fgytv. 33. § (6) bekezdése értelmében („A kötelezést tartalmazó határozat vagy az ajánlás kézbesítése esetén a békéltető testület elnöke a 29/A. § (2)
bekezdés szerinti kézbesítési vélelem beálltáról a vélelem beálltát követő nyolc napon belül (…) gondoskodik a kézbesítési vélelem beállta tényének,
valamint a vállalkozás nevének, székhelyének a békéltető testületek honlapján - az ügyszám megjelölésével - történő közzétételéről.).
A kézbesítési vélelem beálltáról szóló közzétételi kötelezettségének, az alábbi adatok közlésével tesz eleget a testület:

A kézbesítés
sikertelenségének
oka

Nem vette át (nem
töltötte le)

Vállalkozás neve

K-P Business Kft.

Vállalkozás
székhelye

2230 Gyömrő,
Pázmány
Péter u. 33.

Az ajánlás száma, lényege

VEMBT 67/2020.
„a jelen ajánlás kézhezvételétől
számított 15 napon belül fizessen
vissza a Fogyasztónak 15.495 Ft
összegű vételárelőleget.”
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2020.04.14.

2020.04.22.

2020.04.21.

2020.04.22.

Nem vette át (nem
töltötte le)

Kamodyshop Kft.

1027
Budapest,
Bem J. u. 9.

Nem vette át (nem
töltötte le)

Blue Trade
Hungary Kft.

1063
Budapest,
Szinyei Merse
P. u. 10/2.

Nem vette át (nem
töltötte le)

Blue Trade
Hungary Kft.

1063
Budapest,
Szinyei Merse
P. u. 10/2.

VEMBT 107/2020.
„a jelen ajánlás kézhezvételétől
számított legkésőbb nyolc napon belül
fizessen vissza a Fogyasztó részére
1.830 Ft-ot”
VEMBT 171/2020.
„a jelen ajánlás kézbesítésétől
számított legkésőbb tizenöt napon
belül – postai úton, a Fogyasztónak
többletköltséget nem eredményező
módon – fizessen vissza a Fogyasztó
részére 350.000 Ft-ot”
VEMBT 182/2020.
„a jelen ajánlás kézbesítésétől
számított legkésőbb tizenöt napon
belül – postai úton, a Fogyasztónak
többletköltséget nem eredményező
módon – fizessen vissza a Fogyasztó
részére 40.000 Ft-ot”
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