ДОВІРЕНІСТЬ № __

м. _________ Київ ______

_______ Друге лютого 2017р.______

(назва міста)

(дата, місяць, рік зазначаються літерами)

Фізична особа-підприємець ______ Іваненко Іван Іванович ______________(далі – Довіритель),
(зазначити повне найменування ФОП, що видає довіреність)

що діє на підставі запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців
та громадських формувань № _____10000000771122_______ від «12» __травня__ 2009_року,
(зазначити номер запису в ЄДР)

(зазначити дату запису в ЄДР)

контактний телефон ___050-505-50-51___; зареєстрований (-на) за адресою: ___ м. Київ просп.
Маяковського 15, кв. 27__________________________________________________________________,
(зазначити адресу реєстрації Довірителя)

цією довіреністю уповноважую ___ продавця _________ Соболь Юлію Михайлівну ______________
(зазначити повністю П. І. Б. представника за довіреністю)

контактний телефон___095-707-70-75___; документ, що посвідчує особу представника за довіреністю:
__паспорт громадянина України для виїзду за кордон___ серія _ЕС_ №____138931__, виданий
____8096 14.06.2009р.______________________________________________________________,
(зазначити назву документа, що посвідчує особу представника за довіреністю, серію, номер, ким та коли виданий)

який (яка) зареєстрований (-на) за адресою: _____ м. Київ просп. Перемоги 16, кв 112_____________
_____________________________________________________________________ (далі – Представник):
(зазначити адресу реєстрації Представника)

передавати відправлення ТОВ «Нова пошта» для організації їх перевезення від імені
Довірителя*.
(позначити потрібне
(-і) повноваження)

×

отримувати відправлення, адресовані Довірителю* та доставлені ТОВ «Нова пошта», згідно з
експрес-накладною / товарно-транспортною накладною: ______________________________
_______________ По всім ЕН/ТТН протягом строку дії довіреності______________________
(УВАГА! Необхідно вказати номери відповідних ЕН/ТТН чи зазначити «За всіма ЕН/ТТН упродовж строку дії довіреності»)

Для виконання покладених функцій Представнику надаються такі права:
отримувати* відправлення;
на підтвердження отримання* відправлення підписувати експрес-накладні, товарнотранспортні накладні, Акти приймання-передачі відправлень, Претензії.
Довіреність видано без права передоручення повноважень третім особам.
Довіреність чинна з 02.02.2017 р. до 31.12.2017 р. включно. У разі скасування довіреності
зобов’язуюся письмово повідомити ТОВ «Нова пошта» до настання такої події за 5 календарних
(п’ять) днів.
Довіритель

_Фізична особа-підприємець_Іваненко Іван Іванович ________
(зазначити повністю найменування Довірителя та П.І.Б.)

_______

_________

(підпис Довірителя)

М.П. (за наявності)
* Зверніть увагу Довірителя на те, що довіреність може бути оформлена: 1) лише на відправку, 2) лише на отримання, 3) одночасно
на відправку та отримання відправлень. Обсяг повноважень визначає Довіритель.
Позначено обов’язкові реквізити довіреності
Позначено додаткові реквізити довіреності, внесені Клієнтом на його розсуд

