ENGIE Gas Start
Oferta-tip de furnizare gaze naturale adresată clienților casnici din
portofoliul ENGIE Romania S.A., conectați la sistemul de distribuție, care în
prezent au încheiat contract reglementat cu aceasta

Categorii consumatori finali conectaţi în sistemul de
distribuţie

Preţ final
(lei/MWh fără TVA)

C1 - cu un consum anual mai mic de 280 MWh

123,92

C2 - cu un consum anual între 280 MWh şi 2.800 MWh

122,17

C3 - cu un consum anual între 2.800 MWh şi 28.000 MWh

120,84

Preţul afișat include următoarele servicii reglementate de: transport, distribuţie şi înmagazinare
subterană a gazelor naturale. Ca şi în cazul contractului reglementat, preţul din contract se va actualiza
în mod automat în urma modificărilor care vor fi aduse tarifelor reglementate de distribuție, transport şi
înmagazinare de către ANRE, conform prevederilor legale în vigoare. Acestea se regăsesc actualizate la
adresa: https://www.engie.ro/tarife-reglementate/. Preţurile afișate nu conțin TVA, valoarea TVA fiind de
19%.
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Valabilitate ofertă-tip

01.10.2020 - 31.01.2021

Perioadă valabilitate preț

12 luni

Modalităţi de acceptare
ofertă-tip

Contractul de furnizare gaze naturale se încheie pe perioadă nedeterminată.
Contractul încetează la termenul în care este notificată intenţia de încetare, prin
denunţare unilaterală, în termen de 30 de zile de la data notificării, reziliere sau
de drept. În caz de schimbare a furnizorului se va avea în vedere termenul legal
prevăzut în Procedura de schimbare furnizor.
•
online, accesând pagina engie.ro/liberalizare gaz/oferta/.
•
poştă/curier prin transmiterea formularului de ofertă tip completat şi
semnat la cel mai apropiat centru de relaţii clienţi
•
în oricare centru de relaţii clienţi ENGIE

Modalităţi de transmitere
factură

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

Termen de plată factură

30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii.

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

Modalităţi şi condiţii de
plată factură

Garanţii solicitate

Documente schimbare
titular

Online, direct din contul online ENGIE, prin debit direct, internet banking,
bancomate, automate de plată sau numerar la unul din cele peste 35.000 de
puncte de plată ale partenerilor bancari şi non-bancari ai ENGIE Romania.
În funcţie de riscurile identificate, ENGIE Romania poate solicita clientului, înainte
de semnarea contractului ori pe durata executării acestuia, o garanţie (mijloc legal
de garantare) a plăţii consumului de gaze naturale. Tipul şi cuantumul garanţiei
vor fi stabilite ulterior de părţile contractante.
Ne transmiţi indexul alături de seria contorului şi încarci documentele în funcţie
de caz.
•
persoană fizică: act de identitate, act de proprietate/folosinţă spaţiu.
Suplimentar, dacă spaţiul e deţinut de mai mulţi proprietari mai ai nevoie
de acordul lor şi de copiile actelor de identitate. De asemenea, dacă nu eşti
tu proprietar, ai nevoie să încarci acordul scris al acestuia şi actul lui de
identitate.
•
Persoană juridică: copie CUI, act de identitate reprezentant legal, act de
proprietate/folosinţă spaţiu, declaraţie pe proprie răspundere din care să
reiasă că locul de consum este destinat consumului casnic şi alte documente
justificatoare, dacă este cazul.
•
asociaţie de proprietari: act de identitate reprezentant legal, copie CIF,
copie Hotărâre Judecătorească de înfiinţare a asociaţiei de proprietari.

Informaţiile prezentate mai sus sunt completate de condiţiile comerciale stipulate în contractul de furnizare gaze naturale.

Listă de abrevieri
ANRE = Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
CUI = Cod Unic de Înregistrare
CIF = Cod de Identificare Fiscală
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