Ugovor o opskrbi plinom u obvezi
javne usluge
Kupac

Početak isporuke i trajanje ugovora:

 Gospođa

 Gospodin

 Pravna osoba

Datum početka isporuke:

Naziv/Ime:

Trajanje ugovora: neodređeno vremensko razdoblje

Prezime:
Datum rođenja:

Energetska suglasnost

Identifikacijski broj (OIB):

Broj energetske suglasnosti:
Operator distribucijskog sustava:

Mjesto isporuke plina
Cijena za krajnjeg kupca/tarifni broj

Ulica/broj/kat/vrata:
Pošt.br.:

Mjesto:

Tarifni model-TM2)

Oznaka obračunskog mjernog mjesta:

 TM1

 TM2

 TM3

 TM4

 TM5

 TM6

Objekt priključka:

 TM7

 TM8

 TM9

 TM10

 TM11

 TM12

Važeća cijena plina:
Primatelj računa/njegova adresa (ukoliko odstupa)
 Gospođa

 Gospodin

 Pravna osoba

 3 mj.

 6 mj.

Obračun i naplata isporučenog plina vrši se sukladno točkama 5. do 7. Ugovornih uvjeta za opskrbu u

Naziv/Ime:

obvezi javne usluge.

Prezime:

Prognozirana godišnja potrošnja (kWh):

Ulica/broj/kat/vrata:
Pošt.br.:

HRK/kWh bez poreza i trošarina

Obračunsko razdoblje:  1 mj.

Priključni kapacitet:

Mjesto:

Najveća mjesečna potrošnja:
Najveća dnevna potrošnja:

Interni podaci o kupcu
Broj kupca:

Sklapanjem ovog Ugovora o opskrbi plinom u obvezi javne usluge (u daljnjem tekstu: „Ugovor“) društvo EVN
Croatia Plin d.o.o. kao opskrbljivač u obvezi javne usluge i Kupac se obvezuju da tijekom važenja Ugovora u
cijelosti prihvaćaju odredbe Ugovornih uvjeta za opskrbu u obvezi javne usluge (u daljnjem tekstu: „UU“),
Općih uvjeta opskrbe plinom, Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava, Mrežnih pravila transportnog
sustava, Pravila o organizaciji tržišta plina, Metodologije utvrđivanja tarifnih stavki za transport prirodnog
plina, Metodologije utvrđivanja tarifnih stavki za distribuciju plina, Metodologije utvrđivanja tarifnih stavki za
javnu opskrbu plinom i zajamčenu opskrbu, Metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za
transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina i javnu uslugu opskrbe plinom i Metodologije utvrđivanja
cijene energije uravnoteženja plinskog sustava, cjenik nestandardnih usluga opskrbe plinom u obvezi javne
usluge i cjenik nestandardnih usluga operatora distribucijskog sustava.

Broj ugovora:
Kontakt
Tel./Faks:

E-mail:

Kontakt osoba:

UU koji su važeći u trenutku zaključenja ovog Ugovora, predstavljaju sastavni dio ovog Ugovora. Kupac
potpisom ovog Ugovora izričito potvrđuje kako mu je prije potpisivanja ovog Ugovora uručen primjerak
UU-a, kako je upoznat s njihovim sadržajem te kako su mu isti protumačeni. Važeća verzija UU-a
dostupna je u centrima za kupce društva EVN Croatia Plin d.o.o. te na Internet stranici www.evn.hr.

Način plaćanja
 Trajni nalog

 Uplatnica

Napomena: Ukoliko postoje pristojbe ili naknade za vršenje usluge plaćanja, iste se naplaćuju na teret
Kupca.

Visina mjesečnih djelomičnih iznosa1):

HRK

Informacije o vrsti, opsegu i svrsi obrade Vaših osobnih podataka, kao i o Vašim pravima na informacije,
ispravak, brisanje, ograničenje obrade, opoziv i prenosivost Vaših osobnih podataka možete pronaći na
www.evn.hr /GDPR, te ih možete zatražiti putem pošte.
Također nudi vam se mogućnost kontaktiranja voditelja obrade osobnih podataka, čije podatke možete
naći na našim web stranicama, te hrvatskog nadzornog tijela za zaštitu osobnih podataka.

Iznosi se godišnje zaokružuju na temelju razvoja potrošnje.

Ovlaštenje za trajni nalog
Vlasnik računa:
IBAN:

BIC:

Napomene:
1) Podatak o visini djelomičnih iznosa se unosi samo ako Kupac pripada tarifnom modelu TM1 do TM4
te ako je kao obračunsko razdoblje ugovoreno tromjesečno ili šestomjesečno razdoblje.
2) Pripadnost Kupca pojedinom tarifnom modelu određuje se sukladno članku 8. Stavku 2. Metodologije
utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu.

Adresa (ukoliko vlasnik računa odstupa od potpisnika ugovora)
Ulica./Br.:
HR003–20180606

Pošt.br.:

Mjesto:

Ovim opozivno ovlašćujem društvo EVN Croatia Plin d.o.o. da plaćanja koja sam obvezan izvršiti naplati
temeljem trajnog naloga. Time je i banka koja vodi moj račun ovlaštena ispuniti trajni nalog, pri čemu
ista nije obvezna ispuniti trajni nalog, osobito onda, kada moj račun nema potrebno pokriće. Ovlašten
sam bez navođenja razloga unutar 42 kalendarska dana od dana knjiženja naložiti svojoj banci povrat
knjiženja.

Mjesto/datum

EVN Croatia Plin d.o.o.
Zagrebačka avenija 104
10000 Zagreb
Hrvatska

Potpis(i) vlasnika računa

Sjedište društva: Zagreb
Upisano: Trgovački sud u Zagrebu
MBS 080696637
OIB 37680265422

Mjesto/datum

EVN Croatia Plin d.o.o.

Mjesto/datum

Kupac Potpis – Pečat

Temeljni kapital: 20.000,00 kn, uplaćen u cijelosti
Uprava: Vlado Mandić, mag. oec., Dipl. Ing. Peter Zaruba
Raiffeisenbank Austria d.d. Rijeka HR5724840081105204810
Zagrebačka banka d.d. Zagreb HR3123600001102264550
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