ТОВ «Вельведер Україна»
Юридична адреса
ТОВ «Вельведер Україна»
Столичне шосе, 90
м. Київ – 03045, Україна
р/р2600400166859
в ПАТ КБ «Райфайзен Банк Аваль»
МФО 322904, ЄДРПОУ 2615758
Св. 37670867, ІПН 031215626558
Тел.:206-81-81, факс.:206-80-08
e-mail assistant@velveder.com.ua
www. velveder.com.ua

Фактична адреса
ПАТ «Українська Автомобільна Корпорація»
Філія «Автоцентр на Столичному»
Столичне шосе, 90
м. Київ – 03045, Україна
Тел.:206-81-81, факс.:206-80-08
e-mail assistant@velveder.com.ua
www. velveder.com.ua

ДОВІРЕНІСТЬ № __
(друкується на фірмовому бланку підприємства, установи, організації із зазначенням найменування, адреси, контактних телефонів)

м. ___ Київ ________

______ П’яте березня 2017р.____

(назва міста)

(дата, місяць, рік зазначаються літерами)

____ ТОВ «Вельведер Україна» _____________________________________(далі – Довіритель),
(зазначити повне найменування підприємства, установи, організації, що видає довіреність)

в особі _________________ директора Проданюк Ігора Івановича ___________________________________,
(зазначити найменування посади керівника та його П.І.Б.)

який діє на підставі ____________ Статуту ________________________________________________________,
(зазначити найменування установчого документу, на підставі якого діє керівник)

цією довіреністю уповноважую ____ Музиченко Олега Семеновича, що займає посаду водія _______
(зазначити повністю П. І. Б. представника за довіреністю)

контактний телефон __067-501-50-19___; документ, що посвідчує особу представника за довіреністю:
__посвідчення водія, видане в Україні_ серія_ВВ_ №__543412__, виданий ___ Центр ДАІ
5601__12.07.2001р.______________________________________________________________________,
(зазначити назву документа, що посвідчує особу представника за довіреністю, серію, номер, ким та коли виданий)

який (яка) зареєстрований (-на) за адресою: ___ м. Київ вул. Садова 5, кв. 6______________________
_____________________________________________________________________ (далі – Представник):
(зазначити адресу реєстрації Представника)

×

(позначити потрібне
(-і) повноваження)

×

передавати відправлення ТОВ «Нова пошта» для організації їх перевезення від імені
Довірителя*.
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:
відправляти, отримувати* відправлення;
на підтвердження відправки, отримання* відправлення підписувати експрес-накладні, товарнотранспортні накладні, Акти приймання-передачі відправлень, Претензії.
Довіреність видано без права передоручення повноважень третім особам.
Довіреність чинна з 05.03.2017 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

__ТОВ «Вельведер Україна»_директор Проданюк І. І._
(найменування Довірителя, посада та П.І.Б. керівника)

___

__
(підпис керівника 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

