Ugovor o opskrbi plinom krajnjih kupaca kategorije kućanstvo

Opskrbljivač
Tvrtka:
Sjedište:
OIB:
IBAN:

E-mail:
Web:
Tel:
Fax:

E.ON Plin d.o.o.
Capraška ulica 6, 10000 Zagreb
14555304503
HR4723400091110678580

info@eon.hr
www.eon.hr
0800 8777
+385 1 6387 452

Krajnji kupac
Ime:
Prezime:
OIB:
MBG:
OI:
Adresa stanovanja:
Mjesto:
Adresa za dostavu računa:
(Ukoliko je ista kao Kupčeva adresa stanovanja - označiti kućicu)
Tel:
Mob:

Poštanski broj:

E-mail:

Obračunsko mjerno mjesto (OMM)
Identifikacijska oznaka OMM:
Broj plinomjera:
Adresa OMM-a:
Mjesto OMM-a:
Tarifni model: TM1
TM2
TM3
Naziv operatora distribucijskog sustava :

Broj energetske suglasnosti:
Priključni kapacitet:
Poštanski broj OMM-a:
TM4

Predmet ugovora
Potpisom ovog Ugovora Krajnji kupac potvrđuje da je upoznat s Uvjetima opskrbljivača E.ON Plin d.o.o. za opskrbu plinom
krajnjih kupaca kategorije kućanstvo (u daljnjem tekstu: „Uvjeti“) i svim uvjetima ovog Ugovora. Uvjeti, obrazac zahtjeva za
promjenu opskrbljivača plinom, Standardni E.ON cjenik krajnjih kupaca kategorije kućanstvo (u daljnjem tekstu: „Cjenik“) te
Pravila zaštite osobnih podataka u prilogu čine sastavni i neodvojivi dio ovog Ugovora.

Trajanje ugovora
Ovaj Ugovor se sklapa na neodređeno vrijeme. Ugovor stupa na snagu i proizvodi pravne učinke danom obostranog potpisa
ovlaštenih predstavnika Ugovornih strana. Očekivani datum početka opskrbe plinom je 1. (prvi) dan u mjesecu koji slijedi nakon
mjeseca u kojem je uspješno proveden postupak promjene opskrbljivača.

Cijena
Ukupna cijena plina bit će obračunata primjenom cijene definirane u Cjeniku koji se nalazi u prilogu Ugovora i objavljen je na web
stranici Opskrbljivača www.eon.hr (u daljnjem tekstu: Web stranica Opskrbljivača), a koji je na snazi u trenutku isporuke plina.
Povrh cijene plina, Krajnjem kupcu se naplaćuju tarifne stavke za distribuiranu količinu plina (Ts1dis), fiksne mjesečne opskrbne
naknade i fiksne mjesečne naknade za distribuciju i porez na dodanu vrijednost.

Utvrđivanje stanja plinomjera i obračun
Obračunsko razdoblje za opskrbu plinom iznosi jedan mjesec. Iznimno, obračunsko razdoblje za obračunska mjerna mjesta krajnjeg
kupca iz kategorije kućanstvo tarifnog modela TM1, TM2, TM3, TM4 i TM5 može iznositi tri ili šest mjeseci ovisno o razdoblju očitanja
koje primjenjuje operator distribucijskog sustava.
Na kraju svakog obračunskog razdoblja, Opskrbljivač dostavlja Krajnjem kupcu račun za isporučeni plin na temelju utvrđenog stanja
plinomjera, sukladno odredbama iz Uvjeta.
Račun za obračunsko razdoblje Krajnji kupac je dužan platiti u roku od 15 dana od dana izdavanja računa.
U slučaju da Krajnji kupac ne podmiri dospjelu novčanu obvezu, Opskrbljivač ima pravo dostaviti pisanu opomenu Krajnjem kupcu po
kojoj je isti dužan podmiriti dugovanja u roku 10 (deset) dana od dana dostavljanja opomene. Ukoliko Krajnji kupac ne podmiri
dugovanje po opomeni u naznačenom roku, Opskrbljivač ima pravo Krajnjem kupcu dostaviti pisanu obavijest o obustavi isporuke
plina s krajnjim rokom podmirenja dugovanja od 3 (tri) dana.
Ukoliko niti nakon isteka roka iz obavijesti o obustavi isporuke plina Krajnji kupac ne podmiri dugovanja, Opskrbljivač ima pravo od
ODS-a zatražiti obustavu isporuke plina.

Ostale odredbe
Krajnji kupac može raskinuti ovaj Ugovor podnošenjem pisanog zahtjeva Opskrbljivaču najmanje 30 (trideset) dana prije nadnevka
s kojim želi raskinuti Ugovor. Opskrbljivač će prihvatiti raskid ovog Ugovora ako je Krajnji kupac na dan raskida Ugovora podmirio
sve svoje dospjele financijske obveze proizašle tijekom njegove primjene. Bilo koje sporove koji nastanu iz Ugovora ili s njim u vezi,
Ugovorne strane će nastojati riješiti mirnim putem. U slučaju da spor nije moguće riješiti mirnim putem, Ugovorne strane su
suglasne da se spor povjeri na rješavanje stvarno nadležnom sudu u Zagrebu.
Označavanjem polja "DA" Krajnji kupac suglasan je da ga Opskrbljivač i s njim povezane prodajne tvrtke, putem dostupnih
komunikacijskih kanala (telefon, mobitel, e-mail, SMS), obavještavaju u vezi s trenutnim i budućim ponudama i proizvodima koji se
odnose na opskrbu energijom (poput električne energije i plina), proizvodnju energije (poput solarnih panela), energetsku
učinkovitost (poput SmartHome rješenja), telekomunikacije (poput internetskih ugovora), ostale usluge povezane s tržištem energije
(poput usluga energetskog savjetovanja) i u svrhe istraživanja tržišta (poput anketa o kvaliteti usluge). Krajnji kupac u svakom
trenutku može povući suglasnost na način opisan u "Pravilima zaštite osobnih podataka", koji su prilog ovog ugovora te su dostupni
na mrežnim stranicama eon.hr.
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Za Opskrbljivača:

Za Krajnjeg kupca:
(Ime i prezime Krajnjeg kupca)

Potpis Krajnjeg kupca

(Ime i prezime Opskrbljivača)

Potpis Opskrbljivača

