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Ugovor o prijenosu prava korištenja ugovorenog kapaciteta uplinjavanja UPP-a
[godina] [mjesec] [dan]

LNG Hrvatska d.o.o, društvo osnovano i koje djeluje prema zakonima Republike Hrvatske, sa adresom sjedišta u
Radničkoj cesti 80, Zagreb, Hrvatska (nadalje: Operator), zastupano od strane [funkcija] [puno ime], i
[tvrtka društva], [pravni oblik] osnovano i koje djeluje prema zakonima [nadležnost], sa adresom sjedišta u [adresa
sjedišta] (nadalje: Prenositelj), zastupano od strane [funkcija] [puno ime], i
[tvrtka društva], [pravni oblik] osnovano i koje djeluje prema zakonima [nadležnost], sa adresom sjedišta u [adresa
sjedišta] (nadalje u tekstu Stjecatelj), zastupano od strane [funkcija] [puno ime],
Pri čemu:
• Prenositelj je sa Operatorom sklopio Ugovor o korištenju terminala za UPP broj: [•] od dana [•] (nadalje u
tekstu: Ugovor), kojim je ugovorio kapacitet uplinjavanja UPP-a, kojeg ne namjerava koristiti, te želi prenijeti
pravo korištenja takvog kapaciteta uplinjavanja UPP-a na Stjecatelja.
• Stjecatelj je sa Operatorom sklopio Ugovor o korištenju terminala za UPP broj [•] od dana [•] (nadalje u tekstu:
Ugovor Stjecatelja). Sklapanje ovog Ugovora o Prijenosu nema utjecaja na ugovorni odnos između Stjecatelja
i Operatora temeljem sklopljenog Ugovora Stjecatelja.
• Operator potpisom ovog Ugovora o Prijenosu daje suglasnost na sklapanje ovog Ugovora o Prijenosu, pod
ovdje definiranim uvjetima i odredbama.
• Osim ako nije ovim Ugovorom o Prijenosu izrijekom drugačije navedeno, pojmovi označeni velikim početnim
slovom imati će značenje koje im je dodijeljeno u Pravilima korištenja terminala za UPP, Općim uvjetima
korištenja terminala za UPP i Ugovoru.
Ugovorne strane su sklopile sljedeći Ugovor o prijenosu prava korištenja ugovorenog kapaciteta uplinjavanja UPP-a
(nadalje u tekstu: Ugovor o Prijenosu).
1.

Predmet Ugovora o Prijenosu
Sklapanjem ovog Ugovora o Prijenosu Prenositelj prenosi, a Stjecatelj stječe, pravo korištenja sljedećeg
ugovorenog kapaciteta uplinjavanja UPP-a (nadalje u tekstu: Kapacitet Uplinjavanja UPP-a):

Kapacitet Uplinjavanja UPP-a
Kapacitet Uplinjavanja UPP-a
kWh ukupno
kWh/d ako je stopa fiksna
Ugovoreni period korištenja Kapaciteta Uplinjavanja
UPP-a temeljem Ugovora

Od
Do

Razdoblje u kojem se prenosi pravo korištenja
Kapaciteta Uplinjavanja UPP-a temeljem Ugovora o
Prijenosu

Od
Do

Ovaj dokument je vlasništvo tvrtke LNG HRVATSKA d.o.o. Niti jedan dio ovog dokumenta, niti cijeli dokument, ne smiju se otkrivati drugima, niti
reproducirati, spremati u sustav za dohvat podataka ili prenositi u bilo kojem obliku bilo kojim sredstvom (elektronski, mehanički, reprografskim snimanjem
ili drugačije) bez prethodnog pisanog odobrenja vlasnika.
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Prava i obveze prema Operatoru

2.1. Sklapanje ovog Ugovora o Prijenosu nema utjecaja na ugovorni odnos između Prenositelja i Operatora temeljem
sklopljenog Ugovora. Prenositelj i nadalje ostaje ugovorna strana te nositelj svih prava (osim prava korištenja
Kapaciteta Uplinjavanja UPP-a sukladno točki 1. ovog Ugovora o Prijenosu) i svih obveza iz sklopljenog Ugovora.
2.2. U slučaju raskida ili prestanka Ugovora, ovaj Ugovor o Prijenosu se temeljem samog zakona automatski raskida,
bez potrebe za davanjem bilo kakvih izjava ili obavijesti, te Stjecatelj temeljem samog zakona odmah gubi pravo
korištenja Kapaciteta Uplinjavanja UPP-a iz točke 1. ovog Ugovora o Prijenosu.
3.

Završne odredbe

3.1. Za ovaj Ugovor o Prijenosu te prava i obaveze koje proizlaze iz njega mjerodavno je pravo Republike Hrvatske.
3.2. Bilo koji sporovi koji nastanu temeljem ili vezano uz ovaj Ugovor o Prijenosu, njegovo kršenje, raskid ili
valjanost, konačno će se riješiti arbitražom kako slijedi:
- ako su sve stranke u sporu osnovane po pravu Republike Hrvatske, mjesto arbitraže bit će u Republici
Hrvatskoj, Zagrebu. Jezik arbitraže bit će hrvatski;
- ako je barem jedna stranka u sporu osnovana po stranom pravu, mjesto arbitraže bit će u Republici Austriji,
Beč. Jezik arbitraže bit će engleski;
dok će se u odnosu na preostala pitanja za arbitražu koja nisu regulirana u ovom Ugovoru o Prijenosu primjenjivati
članak 48. Općih uvjeta korištenja terminala za UPP.
3.3. Stranke ovime izjavljuju da su pažljivo pročitale Ugovor o Prijenosu te razumjele njegov sadržaj i učinke.
3.4. Ovaj Ugovor o Prijenosu sastavljen je u tri istovjetna primjerka – jedan za Operatora, Prenositelja i Stjecatelja.
3.5. Ovaj Ugovor o Prijenosu stupa na snagu datumom kada ga je potpisao Operator.
Operator

Prenositelj

Stjecatelj

(funkcija, puno ime i potpis)

(funkcija, puno ime i potpis)

(funkcija, puno ime i potpis)
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