RWE Plin

UGOVOR O OPSKRBI PLINOM KRAJNJEG KUPCA
za korisnike kategorije kućanstvo
Opskrbljivač
Tvrtka:
Sjedište:
E-mail:
Web:

RWE Plin d.o.o.
Capraška ulica 6, 10000 Zagreb
info@rwe.hr
www.rwe.hr

OIB:
IBAN:
Tel:
Fax:

14555304503
HR4723400091110678580
0800 8777
+385 1 6387 452

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)
Broj OMM:
Broj plinomjera:
Adresa OMM-a:
Mjesto OMM-a:
Tarifni model: TM1

Broj energetske suglasnosti:
Priključni kapacitet:
Poštanski broj OMM-a:
TM2

TM3

TM4

Predmet ugovora
Potpisom ovog Ugovora Kupac potvrđuje da je upoznat s Uvjetima opskrbljivača za opskrbu plinom kupaca iz kategorije
kućanstva (u daljnjem tekstu: Uvjeti) i svim uvjetima ovog Ugovora. Uvjeti i obrazac OBR1-DS (Obrazac za promjenu
opskrbljivača za krajnjeg kupca priključenog na distribucijski sustav) te Cjenik Opskrbljivača u prilogu čine sastavni i
neodvojivi dio ovog Ugovora.

Trajanje ugovora
Ovaj Ugovor sklapa se na određeno vrijeme od 12 (dvanaest) mjeseci od dana početka isporuke plina. Ugovor se
automatski produljuje za slijedeće ugovorno razdoblje od 12 mjeseci ako niti jedna od ugovornih strana najkasnije 30
(trideset) dana prije isteka tekućeg ugovornog razdoblja ne obavijesti pisanim putem drugu ugovornu stranu da ne želi
produžiti Ugovor ili ako Ugovor ne bude raskinut sukladno odredbama Ugovora.
Ugovor stupa na snagu od dana početka opskrbe Kupca na ugovorenom mjernom mjestu.
Očekivani datum početka opskrbe Kupca plinom je 1. (prvi) dan u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca uspješne provedbe
postupka promjene opskrbljivača.

Cijena
Cijena plina bit će obračunata primjenom popusta od 5% u odnosu na cijenu plina definiranu Cjenikom Opskrbljivača
koji se nalazi u prilogu Ugovora i objavljen je na web stranici Opskrbljivača www.rwe.hr, a koji je na snazi u trenutku
isporuke plina.
Povrh cijene za isporučeni plin Kupcu se naplaćuju tarifne stavke za distribuiranu količinu plina (Ts1), fiksne mjesečne
naknade (Ts2) namijenjene pokrivanju pripadajućeg dijela fiksnih troškova obavljanja distribucije plina vezano za
obračunsko mjerno mjesto sukladno važećoj Metodologiji utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina za
svako pojedino distribucijsko područje i neovisne su o odabranom opskrbljivaču, te fiksna mjesečna naknada za opskrbu
plinom. PDV nije uključen u cijenu.

RWE Plin

Očitanje i obračun
Obračunsko razdoblje za opskrbu plinom iznosi tri mjeseca. Na kraju svakog obračunskog razdoblja Kupcu se dostavlja
konačni obračun za isporučeni plin i korištenje distribucijskog sustava na temelju očitanja stanja plinomjera i cijene plina
utvrđene Ugovorom između Kupca i Opskrbljivača te prema važećim tarifnim stavkama za distribuciju plina. Račun za
obračunsko razdoblje Kupac je dužan platiti u roku od 15 dana od dana izdavanja računa.
Iznos mjesečne novčane obveze (akontacijska rata) za isporučeni plin određuje Opskrbljivač na temelju podataka o
potrošnji u istom mjesecu prethodne godine, a koje Operator distribucijskog sustava (u daljnjem tekstu: ODS) dostavlja
Opskrbljivaču. Račun za mjesečnu akontacijsku ratu Kupac je dužan platiti do 15. dana u mjesecu koji slijedi nakon
mjeseca u kojem je isporučen plin.
Ukoliko ODS nije u mogućnosti očitati stanje plinomjera, sukladno važećim Općim uvjetima opskrbe plinom vrši
procjenu potrošnje te na temelju iste Opskrbljivač izrađuje obračun te ispostavlja Kupcu račun.
Za kašnjenje u plaćanju Opskrbljivač će obračunati zakonsku zateznu kamatu od dana dospijeća do dana kada su
novčana sredstva evidentirana na žiro-računu Opskrbljivača.
U slučaju da Kupac ne plati novčanu obvezu u roku dospijeća Opskrbljivač će Kupcu dostaviti pisanu opomenu u kojoj će
pozvati Kupca da plati novčanu obvezu u naknadnom roku koji će naznačiti u pisanoj opomeni. Kupcu koji ne plati svoju
novčanu obvezu ni nakon isteka roka iz opomene bit će poslana pisana obavijest o obustavi isporuke plina koja sadrži
krajnji rok podmirenja dospjelih novčanih obveza od najmanje 7 (sedam) dana. Ukoliko Kupac niti nakon isteka roka od
7 dana iz obavijesti o obustavi isporuke plina ne podmiri svoje obaveze, Opskrbljivač ima pravo od operatora
distribucijskog sustava zatražiti obustavu isporuke plina.

Ostale odredbe
Kupac ima pravo na razinu kvalitete opskrbe plinom propisanu standardima kvalitete opskrbe i kriterijima usklađenosti,
sukladno važećim Općim uvjetima opskrbe plinom.
Ukoliko nije drugačije određeno Uvjetima, ugovorne strane mogu eventualne izmjene Ugovora regulirati sklapanjem
dodatka Ugovoru.
Kupac može raskinuti ovaj Ugovor podnošenjem pisanog zahtjeva Opskrbljivaču najmanje 30 (trideset) dana prije
nadnevka s kojim želi raskinuti Ugovor.
U slučaju jednostranog raskida Ugovora od strane Kupca prije isteka tekućeg ugovorenog razdoblja, Opskrbljivač ima
pravo od Kupca tražiti plaćanje ušteda koje je Kupac ostvario u periodu od početka tekućeg ugovornog razdoblja do
trenutka prijevremenog raskida Ugovora u odnosu na Cjenik Opskrbljivača (važeći u trenutku opskrbe).
U slučaju raskida Ugovora od strane Opskrbljivača zbog bitne povrede ugovornih obveza od strane Kupca, Opskrbljivač
ima pravo od Kupca tražiti plaćanje ušteda koje je Kupac ostvario u periodu od početka tekućeg ugovornog razdoblja do
trenutka prijevremenog raskida Ugovora u odnosu na Cjenik Opskrbljivača (važeći u trenutku opskrbe).
Opskrbljivač će prihvatiti raskid ovog Ugovora ako je Kupac na dan raskida Ugovora podmirio sve svoje dospjele
financijske obveze koje su 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.
Informacije o važećim cijenama i naknadama, potrošnji plina te povezanim troškovima isporuke plina Kupac može
zatražiti slanjem elektroničke pošte na adresu: info@rwe.hr ili pozivom na broj 0800 8777.
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Za Opskrbljivača:

Za Kupca:
(Ime i prezime Kupca)

Potpis Kupca

(Ime i prezime prodajnog agenta)

Potpis prodajnog agenta
Šifra prodajnog agenta:

Šifra tvrtke direktne prodaje:

