ÉR\TLÓ NYILÁTKOZAT
Miszerint:

§z qilil,cvárkaholl.hll Mag\ arorszig lcgnagvobb háztaíllsj gép }\cbánüáza,
Áulásünk s7crint. Maglarorszáson l csa}. házranási gépckct. há/:úási eszkózokcl lorgal 1lzÓ. kizirólág olrline csalonrtln
értékesitő (lchál ncs flzikai üzlcl. bcllr[tatóteren, a]lol s^rnélresen is lel]cl \iisáro]ni) §ct]:ln iázrk kÖ7ntt l/
olllineMárkaboIl.hu \rebánlrilz a legneg} obb

.

20]7 augus7lüs l5-én kutatíst \ógcllilik. Meg ézlijk. hog) a konkurells §cbáruhli7:lk n llen lcnnakcsopoúoktlt
forgalna^ak. háztrrLisi gépekbó] lllckkora a kináhfuk. \an c firkiú iizletiik. bcl]lulalólcrnti]k xlrol lchct s/clltéh'esen

vásárolni is, To!ábbá a 20t6-os n}ilvános nlórlegadatok segitségóvcl árbe\,él€liikel,

úlletek

20164s hexl

csak háztariási gépek, lxiztartási eszközök

MNCS

Máikaboll

csát háZtartási gépek, Maanási eszkózök

3db

]29 db termék

B§márkabolt

csat házt rási gépek, hizlartási eszközök

idb

7s() db lcrlltéL

Média Markl

1€g}es

Ma]l,hu

Enüg

a475 db lcrnók

2 2613 826 oFl
3 003 606 eFt

8llJ

8()5

cFl

7]0 eFl

db

6000 db-iá is több

]2

1.10

\cg\es

NINcS

6000 db_ná is több

ll

.l82 899

vegfes

NINCs

6000 db-

vegfes

6db

6000 db-&íl is tóbb

E!íonic§

vegyos

68 db

6000 db-lá is ióbb

220 volt

,vegy€s

ldb

600()dbj].]l is 1óbb

E\lrcnrc Digita]

vegyes

1] db

6000 db-nál is több

Solidor

csak háztartasi gépek, lr.iáartási eszkózök

3db

1333 db tennék

386 706 cFt

Alaszka

csat háztartísi gépek, haáanási eszkózök

tdb

959 db termék

]85 ]18 §Fl

El

c§a} hizíartási gépek. hááaíási eszközök

]db

729 db

Preciz.lru

csát háztaílisi gépek, hááartáSi eszközók

l

dlr

2078 db lcnnék

Wlúrlpool Pláza

csat hiizírítísigépek. bááaítási cszközök

]db

l l00 db 1ermék

Wlrirlpool slrop

csek lrá7larlási 8épek, háaaúási cszk070k

1db

250 db 1emék

PíollkonYha,l]ü

csak hááanási gépek, há/arlási eszközők

12+l db 1cnDók

Mobe]l.hu

Yeg}es

ldb
ldb

j 8a)(, db lcínrék

xslrcp,Iru

2.1

Elektromarkabolt.Iru

csak házlaítisi gépek, hiáZtaJtá§ eszközök

3db

depostore.hu
Fritz

Vegyes

zdb

Konyhafe15Zerelés

PáraFaló,hu

csak házlarLisi gépek, lr.áZtarúsi eszközök

NINcs

Vegyes

1db

csak háztarLísi gépek, Liáariiá§i eszkőZök

1db

ílis tóbb

iemók

6.828,84,1eFl

i]5
3j j0]

1600 db termék

] 003 606 eFt

l

]9,809 eFr

327,s92 oFl
160 5].l c]rl

]

5.

cFl

848 805 eFl

1]5,9]4 cFl
95,767 eF1

4652 db termék

/

u-Cégszeúalaírás

Pécs, 20 ] 7. clugusztus

l cFl

111,682 oFt

l

BiG]riJNn BT.

8-1

.l9,911

'

Adíienn

962 eFl

6 219 399 eFI

975.783 €Ft

A kulatásbó] jól leszűIhctő. hog\ a csak online. iizLeti. beliultllólcnni slcnróhcs érléke§itésnélkiili. csak
lrá^artási gépekel. háztaíási eszkölökcl lorgahüa7ó §eblin riak kozótt a/ o]rlirtc Máíkabolt legnaglobL]
áíbe\élelle]. és ternékkinálattal rcndclkc/ő \cbáruháZ
Készítelte : Bozsits

cFl

