
ДИРЕКТОРУ ТОВ "САППОРТ.УА" 

Кірію Євгену Володимировичу 

Від: ____________________________________________________ 

(ПІБ) 

мешкаю за адресою: _________________________________ 

________________________________________________________ 

Паспорт серії _____ номер ____________________________ 

виданий ______________________________________________ 

________________________________________________________ 

«_____» _______________ ______ року 

Телефон № ___________________________________________ 

 

ЗАЯВА 

на укладення Договору міни 

Я, _________________________________________________________________________________,  що «___» _____________ ______ року  

придбав(ла) товар: ______________________________________, марка _______________________________________, 

модель ____________________________________________, серійний номер / IMEI __________________________________________ 

та Сервіс «_________________________________________________________________________» № _______________________________, 

що підтверджується розрахунковим документом номер ____________________________________________________________ 

від «___» ______________ _______ року, 

приймаючи до уваги, що «___» ______________ _______ року вказаний товар вийшов з ладу. 

приймаючи до уваги, що «___» ______________ _______ року вказаний товар передаю за відповідним Актом передачі-

приймання товару на діагностику до ТОВ «САППОРТ.УА»,  

керуючись положеннями Договору про надання послуг (виконання робіт) та Додатками до нього, а також умовами 

Сервісу «_________________________________________________________________________»,  

діючи в межах та на підставі Договору міни,  

ПРОШУ: 

укласти Договір міни, повний текст якого розміщений на сайті https://support.ua/dokymenty/, за умови 

відповідності товару умовам статті 4 Договору міни, що встановлюється в результаті діагностики. 

Даним підтверджую, що з текстом Договору міни я повністю ознайомлений(на) і він мені зрозумілий та гарантую, 
що повністю усвідомлюю умови обміну та виключні підстави, його проведення, з ними повністю згоден.   

Даним гарантую, що всі дані, зазначені в даній Заяві є достовірними та вірно викладеними. 

Даним засвідчую, що ознайомився з Повідомленням ТОВ «САППОРТ.УА» про мету та порядок збору, обробки та 

зберігання персональних даних та надаю згоду на обробку моїх персональних даних у письмовій та/або 
електронній формі в обсязі, що міститься у цій Заяві.  

НА ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ МІНИ ДО ДАНОЇ ЗАЯВИ ДОДАЮ: 

- копії сторінок паспорту; 

- копію ІПН. 

НА ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ МІНИ РАЗОМ З  ДАНОЮ ЗАЯВОЮ ПЕРЕСИЛАЮ: 

- Акт передачі-приймання товару на діагностику до якого додаються: 

- товар в повній комплектності (в тому числі належно заповнений гарантійний талон); 

- копію розрахункового документа, що підтверджує придбання товару та Сервісу. 

____________________________ /____________________________________ 

Підпис                                                     ПІБ 

«____»  ______________ _______ року 

https://support.ua/dokymenty/

