
ýосАR
ac..d Додаткова угода ЛЬ 09/07

д0 дOгOвOРу пOставкИ TOBapiB з використанням пластикових смарт-карт
лъ

м. КиiЪ 09 лцлня2о22

(далi - ПОКУПЕЦЬ), в особi який дiе на пiдставi з однiсТ
сторони, та

Товариство з обмеясешою вiдповiдальнiстю <C кАрД cEPBIc> (далi - продАвЕIЩ), в особi
Щиректора Щем'яненКо В'ячеслава Миколайовича' який дiе на пiдставi Статуту' з iншоi сторони, (да-гli -
рirзоМ Сторони' або окремО - Сторона), Укла.гlИ цю ДодатКову угодУ (далi -.Щодаткова угола) ло ,Щоговору
поставки ToBapiB з використанням пластикових смарт-карт ЛЬ вiд р. (далi -[оговiр) прЬ
наступне:

l. покупЕ[Р зобов'язусться забезпечити отримання ToBapiB (заправку автомобiлiв нафтопродуктами,
скрапленим газом) через мереясу АЗС за допомогою пластикових смарт-карт ПРОДАвщя, сумарно в розмiрi
не менше нiж _ t-_-_-_J лiтрiв на календарний мiсяць.

2. В рамках сумарного розмiру лiтрiв згiдно умов п. l. I]ieT ДодатковоТ угоди покупЕЦЬ надас право
продАвЦЮ встановЛювати торгових премiй (начiнок) на Товари у "u"ryпr"x розмiрах:

Цiна з урахуванням торгово[ премii', грн/л
Назва АЗС дп ДП+ л-92 А_95 А-95 + А-98 Газ

SOCAR 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
WoG 1,00 1.00 1,00 1.00 1.00 ,00 1.00
SHELL 1.00 1.00 1,00 l,00 1.00 ,00 1,00
PARALLEL l,00 1.00 l,00 1.00 1.00 .00 1,00
неФтЕк 1.00 1,00 1.00 1.00 1.00 .00 1,00

3, У разi невиконання ПокупщЕм умов п. l цiет.щодатковот угоди, а саме кiлькiсного обсяry заправки
автомобiлiв по пластикових смарт-картах продАвЦЯ (п. l. ДодатковоТугоди) протягом календарно.о 

"i""ц",продАвЕЩЪ мае право в односторонньому порядку переглянути встановленi розмiрiв торiових премiй
(начiнок) в бiк збiльшення.

4. Про змiну розмiрiв торгових премiй (нацiнок) IIродАвЕЩЬ зобов'язаний попередити ПОКУПL{Я не
менше нiж за 5 (п'ять) робочих днiв до фактичного введення нового розмiру нацiнок шляхом надiслання
вiдповiдного Повiдомлення на поштову адресу покупця (з повiдомлепr", npo 

"ру"епня), 
що в подirльшому

буле ввilкатись невiд'емною частиною .щоговору. У разi вiдсутностi протягом вищевказаного строку
заперечень покупця щодо введення нового розмiру премiй (нацiнок), Taki премiй (начiнки) ввФкаються
погодженим.

5, покуПЕI{Ь цпg правО протягоМ к:lлендарнОго мiсяцЯ змiнюватИ обсяг щомiсячних заправок
автомобiлiв. TaKi змiни оформлюються Сторонами В шляхом пiдписання .ЩодатковоТ угоди до .Щоговору. При
ЦЬОМУ У РаЗi ЗМеНШення ПОКУПЦЕМ кiлькостi заправлених лiтрiв, новий розмiр премiй (нацiнок)
встановлюеться У порядку, визначеноМУ в ДодатКовiй угодi. У разi збiльшеннЯ кiлькостi заправлених лiтрiв,
новий розмiр премiй (HauiHoK) вводиться пiсля досягнення покупцЕМ мiсячноi кiлькостi заправлених лiтрiв,
необхiдних дIя отримання нацiнок у новому (зменшеному) розмiрi.

6. Умови договору ЛЪ поставки ToBapiB з використанням пластикових смарт-карт вiд
угодою, зalлишаються незмiнними, i Сторони пiдтверджують поне охопленi цiсю !одатковою

них своТ зобов'язання.
7. Iи

печатками.
набувас чинностi з моменту lT пiдписання Сторонами та скрiплення lx

цiеi.ЩодатковоТ угоди припиняс свою дiю ,Щодаткова угода Ns 01/07 вiд8.з

вiд Покупця
(М.П./пiдпис)
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0l липня 2022р. ло.Щоговору.
9. Ця Додаткова угода е невiд'емною частиною.Щоговору.
l0. Текст цiеi .ЩодатковоТ угоди смадено украihською мовою в двох оригiнальних примiрниках,

маютЬ однаковУ юридичнУ СШУ, - по одному примiрнику для кожноi Сторони.

l0. рЕквIзити тА пIдIиси cToPIH

ПРОЩАВЕЩЪ:
Товариство з обмеясеною вiдповiдальнiстю

(С КАРД CEPBIC)

01014, м. Кпiв, бульвар.Щружби Народiв 35,
кол €ЩРПОУ З8605252
IIIH 386052526556
п/р UA063808050000000026004488507 в АТ
кРАИФФАИЗЕН БАНК АВАЛЬ), м. Киiв в вул.
Лескова,9

ПОКУПЕЩЬ:

ненко В.М./

мФо 380

.9. llwE/ý1 
Ф

fu-ф

вiд Покупця
(М.П./пiдпис)


