
ДОДАТОК №3 ДО АГЕНТСЬКОГО ДОГОВОРУ  
 

м. Київ                                                                                    «____» _________ 202__ р. 

 

ТОВ «ДАВ КЛУБ» (01042, Київ, бул. Дружби Народів, 7, оф.11; тел. 044-2-388-388); IBAN UA67 320649 00000 

26009060835811  у філії "Розрахунковий центр" ПАТ КБ Приватбанк, МФО 320649, ЄДРПОУ   30783775,   ліцензія  АГ 

№580674 від 11.11.2011р., платник податку на прибуток підприємств на загальних підставах, іменоване надалі 

«Туроператор», в особі Генерального директора Пілояна Олександра Анатолійовича, що діє на підставі Статуту, з однієї 

Сторони, та__________________________________________________________________________________________ , 

платник _________________________________________________________________, іменоване надалі «Турагент», в 

  вказати систему оподаткування 

 особі__________________________________________________________ ,  що діє на підставі ______________________, 

з іншої Сторони, надалі Сторони, уклали даний Додаток №3 до Агентського Договору  (надалі - Договір) про 

нижченаведене: 

 

1. Підписанням цього Додатку №3 до Агентського Договору  Турагент підтверджує акцепт Агентського Договору  та 

додатків до нього, що викладені Туроператором в електронному вигляді в мережі Інтернет на сайті за адресою 

http://davclub.ua та http://cruiseclub.world, та підтверджує свою повну  і безумовну згоду з умовами Агентського Договору, 

Додатку №1 та Додатку №2 до нього. 

 

2. Сторони домовилися, що Агентський Договір,  Додаток №1  та Додаток №2 до нього,  розміщенні на сайті 

http://davclub.ua та http://cruiseclub.world , та Заявки на подорож оформлені через систему онлайн-бронювання на сайті 

http://davclub.ua та http://cruiseclub.world, або із застосуванням електронної пошти в мережі Інтернет або факсимільного 

зв’язку є аналогом, прирівнюються і вважаються Сторонами такими, що укладені в письмовій формі (без подальшого 

подання на паперовому носії) за підписами уповноважених представників Сторін та скріплення печатками Сторін.  

 

3. Всі інші умови, визначені в  Агентському Договорі, Додатку №1 та Додатку №2 до нього, що розміщені на сайті  

http://davclub.ua та http://cruiseclub.world.   

 

                                                   МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН 

                          Туроператор                                                                                        Турагент 

ТОВ «ДАВ КЛУБ» 
01042, Україна, м.Київ,  

бул.Дружби Народів, 7, оф.11 

IBAN UA673206490000026009060835811   

у Філії "Розрахунковий центр"  

ПАТ КБ Приватбанк,  МФО 320649 

Код ЄДРПОУ 30783775 

№.реєстр  № 10701200000012985  

від 14.03.2000 р. 

Тел./факс:   (044) 451-86-06, 2-388-388  

 Мобіл. тел   (050) 462-90-32 

info@davclub.ua. ,   

www.davclub.ua. 

Назва юридична  

 

Назва фактич./тм  

 

Адреса, індекс юрид.  

 

Адреса, індекс факт  

 

IBAN,   

 

Банк, МФО  

 

Код ЄДРПОУ  

 

ІНН, № Свідоцтва  

 

Свідоц. про реєстр  

 

Тел.   Роб. / мобіл  

 

E-mail №1  

 

E-mail №2  

 
 

 

 

Генеральний Директор                          

 _________О.А.Пілоян/ 

м.п 

 

                     ___________________         

 

 _____________________/_______________/ 

                              

                        м.п 
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