OFERTA FURNIZARE GAZE NATURALE
clienti casnici, inclusiv asociatii de proprietari
Valabilitate oferta : 15.01.2021 – 31.03.2021

Cost transp
si rezervare
capacitate
lei / kWh

Tarif
distrib.
lei /kWh
C1

Tarif
distrib.
lei /kWh
C2

Tarif
distrib.
lei /kWh
C3

0,012

0,03024

0,02849

0,02716

0,012

0,03010

0,02844

0,02607

Info si documente necesare pentru a incheia contract de furnizare gaze :
a) - transmiterea facturilor : posta si / sau email
- termen de plata : 30 de zile de la data emiterii facturii
- modalitati de plata : Zebrapay, BCR, Banca Transilvania, Cec Bank, MobilPay Wallet, Raiffeisen Bank, Un-doi centru de plati etc
- durata contractului : minim 12 luni si se poate prelungi prin acordul partilor sau in mod automat, in cazul in care nici una
dintre parti nu notifica faptul ca nu doreste prelungirea automata, cu min 30 de zile inainte de expirare a duratei
- garantii contractuale : chiriasi si clienti rauplatnici ( cuantumul se va stabili ulterior )
- conditii de incetare a contractului : expirarea perioadei de valabilitate stabilită în contract, acordul comun al părților sau
denunțare unilaterală de către oricare dintre părți cu cel puțin 21 de zile calendaristice
b) pentru Asociatii de Proprietari: - Hotarare judecatoreasca de infiintare a Asociatiei de Proprietari (copie)
- Copie CUI , Actul de identitate al presedintelui asociatiei (copie)
- Copie Ci delegat si imputernicire din partea asociatiei ( in cazul in care contractul nu se incheie cu presedintele asociatiei )
- factura de gaze dintr-o luna anterioara (copie)
c) pentru persoane fizice: - actul de proprietate a spatiului (copie) + copie dupa BI/CI proprietar
- daca sunt mai multi proprietari in actul de proprietate este necesar o copie dupa BI/CI-ul fiecaruia
- factura de gaze dintr-o luna anterioara (copie)
Avantaje : - acces in timp real la datele tale din portalul nostru accesand portal.energy-gas.ro
- posibilitatea de plata a facturii din contul de client din portal
- transmiterea lunara a indexului autocitit direct in portal
- factura electronica si notificari prin sms
- fara abonament zilnic
- contractare online
Modalitate de acceptare a ofertei :
Încheierea contractului de furnizare echivalează cu acceptarea ofertei.
Tarifele pot suferi modificari pe parcursul derularii contractului in functie de costul de achizitie al
gazelor , precum si de modificarea tarifelor reglementate de transport si distributie, situatie in care
clientul va fi notificat de aceste modificari.

