АВАНТІ Груп
ДОДАТКОВА УГОДА №
до Договору поставки № ___________ від _________________ року
м. Київ

«__» _________________ 201_ року

Товариство з обмеженою відповідальністю «АВАНТІ ГРУП», (надалі - «Постачальник»), в особі Директора Нефедова
Олександра Олеговича, який діє на підставі Статуту, з одного боку, та
________________________________________________________________ (надалі іменується «Покупець»), в особі
____________________, який діє на підставі ____________, з другого боку (в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна
окремо – «Сторона») уклали цю Додаткову угоду до Договору поставки № ____________від ______________ року (далі
іменується Угода) про нижченаведене.
1. Сторони дійшли згоди внести зміни до Договору поставки № _______________ від ______________ року (надалі
іменується «Договір») виклавши п.п. 3.3., 3.4. у наступній редакції:
«3.3. Оплата за Товар здійснюється Покупцем в безготівковій формі на підставі виставлених рахунків – фактур Продавця
на умовах відстрочки платежу протягом __________________ днів з моменту поставки товару за кожною видатковою накладною.
3.4. Оплата за Товар здійснюється Покупцем за цінами Постачальника, з урахуванням знижки у розмірі __ %
(____________ відсотків), шляхом переказу грошових коштів на поточний рахунок Постачальника, що визначений у цьому
Договорі.»
2. Сторони дійшли згоди внести зміни до Договору доповнивши п.п. 3.6., 3.7. у наступній редакції:
«3.6. Загальна вартість поставленого Товару на умовах відстрочки платежу не повинна перевищувати суму в розмірі
__________ (___________________________) грн. 00 коп., з ПДВ.
3.7. У випадку прострочення оплати Товару Покупцем перед Постачальником (п. 3.2. Договору) та/або, якщо вартість
поставленого Товару на умовах відстрочки платежу перевищує суму, визначену п. 3.5. Договору, поставка наступних партій
Товару здійснюється на умовах попередньої оплати Товару. У цьому випадку платежі, що надходять від Покупця Постачальнику,
незалежно від вказаного призначення платежу можуть бути зараховані в рахунок погашення попередньої заборгованості.»
3. Всі інші умови вищезазначеного Договору не змінюються цією Угодою і залишаються чинними у попередній
редакції.
4. Ця Угода вважається укладеною і набирає чинності з моменту її підписання Сторонами та скріплення печатками
Сторін.
5. Ця Угода з моменту набрання нею чинності є невід'ємною частиною Договору.
6. Цю Угоду укладено в двох примірниках, українською мовою, що мають однакову юридичну силу, - по одному для
кожної із Сторін.
МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН:
ПОСТАЧАЛЬНИК
ТОВ «АВАНТІ ГРУП»
02068, м. Київ. вул. Ревуцького, 16-А
факт.адреса: 03170, м. Київ, В.Кільцева, 2
ідентифікаційний код 30440060
р/р 26006038587101 в АТ «Укрсиббанк»,
у м. Харків, МФО 351005
ІПН № 304400626519
Св-во платника ПДВ 100266804
Т/факс: (044) 585-21-41
Директор
_______________________ О.О. Нефедов

ПОКУПЕЦЬ
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
________________________________________________________________________
Покупець __________________(має, не має) статус платника
податку на прибуток на загальних підставах.
_______________

____________________ /___________________/

