Oferta de furnizare energie electrică
ENGIE e-Elec36 pentru clienții finali casnici

Dată întocmire ofertă

24.02.2017

Valabilitate ofertă

30.09.2020

Periodă valabilitate preț

36 luni

Modalităţi de acceptare ofertă

Online, in sediile ENGIE Romania, prin apel la numărul de
Call Center 021.9366 sau prin orice canal de vanzare ENGIE

Documente necesare
încheierii contractului

Copie act identitate, copie act proprietate spaţiu sau a altui
document care atestă dreptul de folosinţă al solicitantului asupra
spatiului, declaraţie privind destinaţia spaţiului şi alte
documente, dacă este cazul.

Durată contract, condiţii de
reînnoire/ prelungire şi de
încetare a prestării serviciilor şi a
contractului

Contractul de furnizare energie electrica se încheie pe perioadă
nedeterminată. Contractul încetează la termenul în care este
notificată intenţia de încetare, prin denunţare unilaterală sau de
drept.

Modalităţi de transmitere factură

Prin curier sau prin mijloace electronice, dacă, în prealabil,
clientul a activat serviciul gratuit de primire a facturii prin email.

Termen de plată factură

30 de zile calendaristice de la data facturii

Modalităţi şi condiţii de plată factură

Online, direct din contul online ENGIE, prin debit direct, virament
bancar, Internet banking, bancomate, automate de plată sau
numerar la unul din cele peste 30.000 de puncte de plată ale
partenerilor bancari şi non-bancari ai ENGIE Romania.

*Informaţiile de mai sus sunt completate de condiţiile stipulate în contractul de furnizare energie electrică.

ENGIE Romania S.A.
Sediul social: Bd. Mărășești, nr. 4-6, sector 4, București, 040254, J40/5447/2000, CUI: RO 13093222, Capital social: 199.245.540 lei,
Call Center: 021.9366 - apel taxabil conform tarifelor stabilite de către operatorii de telefonie, engie.ro

Stabilitate şi siguranţă
printr-un preţ fix al energiei
active timp de 36 de luni!

Preț FIX
timp de 36 luni

50%

Voucher
100 LEI

REDUCERE
la o valoare a energiei
active de 0.297 lei/kWh,
plus abonament de
0.28 lei/zi

la preţul energiei active în
primele 3 luni contractuale

Şi pentru că timpul tău e preţios, oferta
ENGIE e-Elec36 vine la pachet cu beneficiile
facturii prin e-mail.

pentru manoperă la
reparaţii în baza unei
comenzi de execuţie lucrări

ENGIE, un singur furnizor de energie,
aceleaşi beneficii!
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Legendă:
TM: Tarif mediu Energie electrică
TG: Tarife zonale serviciu transport, pentru introducerea de electricitate în reţea
TL: Tarife zonale serviciu transport, pentru extragerea de electricitate din reţea

Zonele de distribuție pe județe sunt:
Oltenia: Argeș, Vâlcea, Gorj, Olt,Teleorman, Dolj, Mehedinți;
Muntenia Nord: Galați, Prahova, Buzău, Brăila, Dâmbovița, Vrancea;
Transilvania Nord: Bihor, Satu Mare, Sălaj, Cluj, Bistrița Năsăud, Maramureș;
Transilvania Sud: Brașov, Alba, Harghita, Covasna, Sibiu, Mureș;
Banat: Timiș, Arad, Hunedoara, Caraș-Severin;
Dobrogea: Tulcea, Constanța, Ialomița, Călărași;
Muntenia: Ilfov, Giurgiu, București;
Moldova: Suceava, Botoșani, Neamț, Iași, Bacău, Vaslui.
Condiţiile ofertei sunt completate de clauzele contractuale generale. Preţurile finale sunt exprimate în lei/kWh şi
conţin pretul energiei active, tariful de rezervare si următoarele tarife reglementate: tarif distribuţie, tarif
introducere energie electrică, tarif extragere energie electrică, certificate verzi, contribuția pentru cogenerare si
acciza necomercială.
Preţurile finale nu conțin T.V.A. (19%); acesta va fi facturat separat. Preţurile finale se pot modifica în funcţie de
schimbările tarifelor reglementate aprobate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei.
Conform Ordinului ANRE nr. 33/2014, preţurile reglementate pentru energia electrică reactivă se aprobă anual de
către ANRE. Nu se plăteşte energie electrică reactivă aferentă consumului de energie electrică al clienţilor casnici
cu putere aprobată mai mică sau egală cu 30 kW.
Pentru detalii suplimentare despre ofertele ENGIE Romania, vizitează engie.ro sau sună la numărul de Call Center
021.9366. Apel taxabil conform tarifelor stabilite de operatorii de telefonie.
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