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ДодатковаугодаJlь
до договору поставки ToBapiB з використанням пластикових смарт-карт

м. киiъ 
Л! вiд р'

01.06.2022 р.

прибуток на загальнID( пiдставах, в особi ..1я5I#Ц;#.'#ПЕЦЬ)' 
ЩО Мае':Ж,*?:Ж:fi:Н* й

Товариство з обмеlкеною вiдповИальнiстю "с: кАрД cEPBIc" (дапi _ продАвЕЦЬ), в особi {иректора
'Щем'яненко В'ячеслава МиколаЙовича, який дiе н,а пiдстч"i cruryry, з iнrцот arороп", (далll - разом сторони, абоокремО - Сторона), укJIалИ цю ДодаткОву угодУ ло j]оговору поставки ToBapiB r 

"r*opraru'tшM 
пластикових смарт-карт Nч вiд Р. (даrri -.Щодаткова уiода) ор,, 

"uЪryп".,l, продАвЕщь зобов'язуеться забезпечити вiдгуiк ToBaiiB (заправку автомобiлiв нафтопроryктами, скрапленимгазом) через мережу АЗС за допомогою пластиковIr( смарт-карт ПРО.ЩАвщя, сумарно в розмiрi не меншенiж ( ) лiтрiв на календарний мiсяць.
2, З урахуванням умов п. 1. Щiеi Додатковоi угод,и IIРОДАвЕщЬ зобов'язуеться поставляти ПОКУПЦЮ на АЗС

за но]ю цlною:

цiна гпн/л
Назва АЗС дп ДII + д-92 А_95 А-95 + А_98 ГазSoCAR 56,99 57,99 50,49 5l,99 53,00 41.98WoG 59,00 59.00 52.00 52,00 53,00 5б,00 43,00SHELL 59,00 59,00 52,00 52,00 53.00 43,00PARALLEL 71,00 71.00 50,00нсФтЕк 71,00 77,00 б7.00 70,00 49,00

продАвЕЦЬ мае право односторонньому порядку перег.пянути встановленi цiни, змiнивши ik.
4, ПрО змiну uiН про,щАвЕ[dЬ зобов'язаний попlэреДити ПоКУПЩЯ не менше нiж за 2 (два) робочиХ Днiв до

фактичногО введеншI нових цiН шляхоМ надiсланнЯ lвiдпЪвiдного Повiдомлення на поштову адресу ПОКУПЩЯ (з
повiдомленням про вручення), що в подальшому буле вважатись невiд'емною частиною,Щоговору. У разi вiдсутностi
протягом вищевказаного строку заперечень покупц{ tL(одо введеннrt нових цiн, ocTaHHi 

"ва*аюi"с" 
погод*енrм.

5, покупЕщь мае право протягом календарногlс мiсяця змirповати обсяг щомiсячних заправок автомобiлiв.
TaKi змiни оформлюються Сторонами в шляхом пiдписiлннtя ДодатковоТугоди до,Щоговору. При чьому у разi зменшенняпокупцЕМ кiлькостi заправлениХ лiтрiв, новий розп,riр цiнИ встановлюеться у порядку, визначеному в Додатковiй
угодi. у разi збiльшення кiлькостi заправлених лiтрiв,, новий розмiр цiни 

"uодrrra" 
nian" до."."ення ПоКупцЕм

мiсячноi кiлькостi заправлениХ лiтрiв, необхiдниХ для отримання цiн у новому розмiрi.
6. Умови договору Ng -- поставки ToBapiB з використанням пластикових смарт-карт вiд 01.06.2О22 р. не

охоп,пенi цiею Додатковою угодою, з€lлишаються незмiнн;ами, i Сторони пiлтверлжують по них своi зобов'язання.
7. Щя ,Щолаткова угода набувае чинностi З MOMеHT'I/ iT пiдписання Сторонамй та скрiплення ii печатками.
8. З моменry набрання чинностi чiсТ !одатковоТ;gгоди припиня€ свою дiю Додаткова угола Nэ вiд

202_р. ло.Щоговору
9. Щя,Щолаткова угода е невiд'емною частиною Щсlговору
10. Текст цiеi Додатковоi угоди скIIадено украiЪською мовою в двох оригiнальних примiрниках, що мають

однакову юридичну clury, - по одному прlтмiрнику дtя .кожноТ Сторони.
11. Реквiзит,и r.а пiдписи CTopiH

Продавець:
ТОВ (С КАРД CEPBIC>

010l4, м. КиiЪ, бульвар {ружби Наролiв 35,
п/р UA063808050000000026004488507 в АТ
"рАЙФФАЙзЕн БАнк АвАль',, м. киiъ вул.
Лескова,9, МФО 380 805
код €ДРПОУ З8605252

Покупець:

scaid service
'яненко В.М./


