OMM:
TERMOPLIN d.d. Varaždin, Vjekoslava Spinčića 80, 42000 Varaždin, MB: 3026485, OIB:70140364776,
kojeg zastupa direktor Nevenka Grbac (u daljnjem tekstu: OPSKRBLJIVAČ)
i
PREZIME I IME:
ADRESA:
(ulica, kućni broj, mjesto)
OIB/JMBG/broj osobne iskaznice:
(u daljnjem tekstu: KRAJNJI KUPAC)
sklopili su u Varaždinu,

UGOVOR BROJ
O DOSTAVI MJESEČNIH OČITANJA STANJA PLINOMJERA

Članak 1.
Sukladno čl. 18. st. 5 Općih uvjeta opskrbe plinom (NN br. 50/18, 88/19, 39/20 u daljnjem tekstu: OPĆI UVJETI),
KRAJNJI KUPAC ugovara dostavu mjesečnih očitanja stanja plinomjera od strane krajnjeg kupca na temelju kojih
OPSKRBLJIVAČ obračunava mjesečnu novčanu obvezu što se smatra nestandardnom uslugom.

Članak 2.
1. KRAJNJI KUPAC obvezuje se na točno očitanje plinomjera, te dostavu očitanog stanja OPSKRBLJIVAČU radi
izrade mjesečne obveze najkasnije do 05. u mjesecu za protekli, i to na jedan od slijedećih načina:
a) osobno, dolaskom u poslovne prostorije Termoplina d.d. Varaždin
b) telefonom, na broj telefona 042/231-444, kontakt osoba: Leskovar Brigita.
c) elektroničkim putem na adresu: info@termoplin.com, bleskovar@termoplin.com
(zaokruži jednu od ponuđenih opcija.)

Članak 3.
Nakon zaprimanja očitanog stanja OPSKRBLJIVAČ će sukladno ovom ugovoru u roku od pet (5) dana KRAJNJEM
KUPCU obračunati mjesečnu novčanu obvezu, te istu dostaviti:
1. na adresu kupca bez povratnice
2. neposrednim uručenjem u poslovnom prostoru opskrbljivača
(zaokruži jednu od ponuđenih opcija)
Obračunavanje mjesečne novčane obveze, predstavlja nestandardnu uslugu koja se naplaćuje prema Cjeniku
nestandardnih usluga koji je objavljen na web stranici: www.termoplin.com
OPSKRBLJIVAČ zadržava pravo da po isteku šestomjesečnog razdoblja temeljem čl. 59. st. 9, Mrežnih pravila
plinskog distribucijskog sustava (NN br. 50/18, 88/19, 36/20), zatraži očitanje podataka na plinomjeru. KRAJNJI
KUPAC mora omogućiti službenoj osobi operatora distribucijskog sustava pristup mjernom mjestu radi očitanja
podataka na plinomjeru.

Članak 4.
KRAJNJI KUPAC dužan je primjenjivati mjesečni obračun potrošnje unutar šestomjesečnog razdoblja, što znači da je
prijelaz sa standardnog na nestandardni ili obrnuto moguć isključivo s 01. siječnjem odnosno s 01. srpnjem, o čemu je
KRAJNJI KUPAC dužan obavijestiti OPSKRBLJIVAČA prilikom predaje očitanog stanja za lipanj odnosno
prosinac. Ukoliko se KRAJNJI KUPAC ne pridržava rokova za dostavu mjesečnih očitanja OPSKRBLJIVAČ može
jednostrano raskinuti ovaj ugovor, a uslugu opskrbe prirodnim plinom obavljati kao standardnu uslugu.

Članak 5.
Sklapanjem ovog UGOVORA ugovorne strane se obavezuju da tijekom važenja Ugovora u cijelosti prihvaćaju odredbe
važećih OPĆIH UVJETA, Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava, Pravilnika o organizaciji tržišta prirodnog
plina, Metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina,
prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina i javnu uslugu opskrbe plinom.
Ukoliko dođe do promjene zakonskih i podzakonskih akata koji se odnose na ovaj UGOVOR, isti će se uskladiti s
novim zakonskim propisima.

Članak 6.

Ovaj UGOVOR sklapa se na neodređeno vrijeme.

Potpisom ovog Ugovora KRAJNJI KUPAC potvrđuje da je upoznat i suglasan da OPSKRBLJIVAČ može koristiti
njegove osobne podatke u svrhe interne obrade OPSKRBLJIVAČA na način i u skladu s propisima o zaštiti osobnih
podataka.
Ovaj UGOVOR sklopljen je u dva (2) primjerka, po jedan (1) za svaku ugovornu stranu.

OPSKRBLJIVAČ:
TERMOPLIN d.d.
VARAŽDIN
Direktor:
Nevenka Grbac, dipl.oec.

KRAJNJI KUPAC:

......................................................................
.......................................................................

