Додаток № 1
до Договору про перевезення вантажів автомобільним транспортом

ЗАЯВА ПРО ПРИЄДНАННЯ №_________
до Договору про перевезення вантажів автомобільним транспортом
м. Київ

«____»______________20___р.

__________________________________________________________________________
__________________________________, в особі ______________________________________,
_________________________________що діє на підставі ______________________________
(надалі – Клієнт), що має намір отримувати послуги з перевезень вантажів автомобільним
транспортом по території України, укладає з Товариством з обмеженою відповідальністю
«Транспортна компанія «САТ» (надалі – Перевізник, ТОВ «ТК «САТ») Публічний Договір
про перевезення вантажів автомобільним транспортом (надалі – Договір), шляхом
приєднання до умов Договору в цілому.
Клієнт не може змінювати умови цього Договору, у відповідності до статті 634 Цивільного
Кодексу України. У випадку незгоди з умовами Договору чи окремими його положеннями,
Клієнт вправі відмовитися від його укладення.
Заява про приєднання №_____ до Договору про перевезення вантажів автомобільним
транспортом (надалі – Заява) заповнюється Клієнтом у 2 (двох) оригінальних примірниках
українською мовою, що мають однакову юридичну силу. У разі відсутності зауважень
ТОВ «ТК «САТ» до інформації, що надана Клієнтом у Заяві, та наявності всіх необхідних
документів, Заява приймається Перевізником для надання послуг. Після прийняття Заяви,
один примірник Заяви повертається Клієнту, а другий зберігається у Перевізника.
Після підписання Заяви, Клієнт шляхом приєднання погоджується зі всіма умовами
Публічного Договору, що розміщений на сайті Перевізника www.sat.ua
З моменту прийняття Перевізником Заяви, Клієнт та Перевізник набувають прав та
обов’язків, визначених Публічним Договором та несуть відповідальність за їх невиконання
та/або неналежне виконання. Підписавши Заяву Клієнт засвідчує згоду укласти Договір,
відповідно до всіх його умов, шляхом приєднання до нього в повному обсязі.

Реквізити Клієнта:
Місцезнаходження Клієнта:
юридична/поштова адреса:_______________________________________________________
________________________________________________________________________________
Код ЄДРПОУ:___________________________________________________________________
Поточний рахунок:______________________________________________________________
Назва банку:____________________________________________________________________
МФО банку:____________________________________________________________________
ІПН____________________________________________________________________________
Система оподаткування:_________________________________________________________
Контактний
телефон:________________________________________________________________________
Адреса електронної пошти:_______________________________________________________
Платформа для обміну електронними документами:
M.E.Doc

□

Для ведення фінансово-господарської діяльності Клієнт __________________________
використовує/не використовує (зазначити потрібне)

печатки.
Відповідно, ________________________________________________печатками наступні
обов’язково скріплюються/не скріплюються (зазначити потрібне)
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документи, що будуть оформлятись Клієнтом в рамках Публічного Договору: додаткові
договори та додатки до нього, бухгалтерські документи, довіреності на отримання вантажів,
листи, претензії тощо.
Клієнт є платником податку _________________________________________________________.
Клієнт підтверджує, що відомості наведені в Заяві, є вірними.
Підписання Заяви свідчить про згоду Клієнта на здійснення обробки його персональних
даних, які надаються Перевізнику.
Одночасно із Заявою Клієнт передає Перевізнику належним чином завірені копії своїх
реєстраційних документів та (за потреби) документ, який підтверджує право підписанта
Клієнта на укладення значних правочинів.

________________________________________________________________________________
(підпис)

М.П.

(ПІБ, посада уповноваженої особи Клієнта)

«____»__________________ 20___ року
Відмітка Перевізника про прийняття Заяви:
Заступник генерального директора ТОВ «ТК «САТ»: __________________А.О. Боровко
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