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Thermo Smart 
Pachet de furnizare gaze naturale, centrală termică cu termostat 

inteligent și servicii tehnice incluse 
 

Oferta include înlocuirea centralei termice și se adresează clienţilor finali, persoane fizice, cu centrală termică 
individuală pe gaz, încadrați în categoriile C1-C4 de consum. 
 
 
 
 
 
Plată eșalonată în 60 de rate egale lunare: 

 
Plată integrală: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thermo Smart îţi oferă: 

 
 
 

Preț final 

 (lei fără TVA/kWh) 

Preț final 

 (lei cu TVA/kWh) 

0,26050 0,31000 

               

    Rată lunară  
Viessmann Vitodens 050W     Ariston Clas One WiFi Ariston Genus One 

 19kW 25kW 24kW 30kW 24kW 30kW 

Lei fără TVA 189,08 193,28 180,67 193,28 184,87 201,68 

Lei cu TVA 225,01 230,00 215,00 230,00 220,00 240,00 

 

Plată integrală 
Viessmann Vitodens 050W Ariston Clas One WiFi Ariston Genus One 

 19kW 25kW 24kW 30kW 24kW 30kW 

Lei fară TVA 11.344,54 11.596,64 10.840,34 11.596,64 11.092,44 12.100,84 

Lei cu TVA 13.500,00 13.800,00 12.900,00 13.800,00 13.200,00 14.400,00 
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Furnizare gaze 

naturale  

- Prețul de furnizare a gazelor naturale este valabil 12 luni (până în ultima zi a lunii în 

care acestea expiră) 

Echipamente 

incluse 

- Modele diferite de centrale termice: Ariston Clas One WiFi 24kW/30kW, Ariston Genus 

One 24kW/30kW, Viessmann Vitodens 050W 19kW/25kW cu garanție extinsă pe 5 ani 

- Termostat inteligent Wi-Fi tado° și kit de conexiune Wi-Fi 

Servicii 

complete de 

instalare 

echipamente 

-Transport, instalare și punere în funcțiune echipamente incluse (manoperă și kit de 

instalare) 

- Reciclare centrală termică înlocuită 

Monitorizare cu 

asistență tehnică 

- Serviciu de monitorizare de la distanță a centralei termice 24/7 

- Asistență tehnică proactivă pentru eventualele erori ale centralei termice (de la distanță 

sau prin intervenția tehnicianului la domiciliul clientului) 

Servicii tehnice 

periodice 

- În pachetul Thermo Smart sunt incluse realizarea a 3 servicii tehnice de verificare sau 

revizie periodică a instalației de gaze naturale şi 3 verificări tehnice periodice a centralei 

termice. 

Sistem de plată 

flexibil  

- Sistem de plată avantajos cu zero avans și plată eşalonată în 60 luni, direct pe factura 

de gaz sau plată integrală a pachetului. 

Conform OUG nr. 27/2022, modificată și completată prin: OUG nr. 119/2022, Legea nr. 357/2022, 

OUG. 192/2022, în perioada 1 aprilie 2022 - 31 martie 2025, prețul final facturat al gazelor naturale 

pentru clienții casnici este plafonat la valoarea de maximum 0,31 lei/kWh (TVA inclus). Astfel, prețul 

final facturat de către furnizorii de energie va avea întotdeauna valoarea cea mai mică dintre prețul 

plafonat menționat mai sus și prețul din contractul de furnizare. 

 

ENGIE, furnizorul tău de energie, aplică potrivit legii măsurile de plafonare. Pentru mai multe informații, 

poți consulta Anexa de preț transmisă cu factura sau pagina engie.ro/plafonare. 

https://www.engie.ro/plafonare/
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Prețul final de furnizare este compus din: preţul gazelor naturale (care include servicii de înmagazinare și echilibrare), 
prețul transportului, tarifele reglementate de distribuție, TVA (19%). În funcţie de soluţia tehnică de alimentare a 
clientului, preţul de furnizare poate include și tariful pentru accesul terţilor la conductele de alimentare din amonte 
stabilit de către operatorul conductei (lei/MWh) și/sau tariful de distribuţie dintr-un sistem de distribuţie închis stabilit 
de către operatorul economic care desfășoară această activitate. Prețul final  va mai putea include accize și orice 
alte tarife și taxe ce vor fi introduse conform prevederilor legale în vigoare. Valorile taxelor/tarifelor de mai sus sunt 
reglementate prin legislaţia aplicabilă la momentul facturării, fiind actualizate de drept și automat ca urmare a 
modificărilor legislative incidente. Tarifele reglementate pot fi consultate accesând . 
Prețul din prezenta Ofertă este supus Condițiilor generale de contractare, parte integrantă din Contractul de 
furnizarede gaze naturale, care pot fi consultate la adresa: .
 

Prețul gazului natural din această ofertă a fost stabilit în conformitate cu prevederile OUG 27/2022, care se poate 

modifica, actualiza de drept ori de câte ori intervine o modificare a legislației referitoare la plafonarea prețurilor, 

inclusiv a OUG 27/2022,  în aceste condiții prețul reglementat poate fi variabil în perioada de aplicabilitate a acestuia, 

cu privire la care clientul va fi informat. 
Abonamentul lunar acoperă costul echipamentelor și serviciillor incluse în pachetul Thermo Smart și este valabil 
pentru o perioadă de 60 de luni. Valoarea abonamentului este fixă pe durata celor 60 luni și se adaugă la costul lunar 
aferent furnizării gazului care se calculează pe baza consumului (preț x cantitate). 
 
Oferta întocmită în 20 mai 2023 și valabilă de la 20 mai 2023 până la 31 mai 2023. Aceasta este parte integrantă din 
contract şi îşi produce efectele de la data acceptării de către client. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. 

 
Defalcarea prețului plafonat al gazelor naturale conform OUG nr.27/2022, 

modificată și completată  

 

 
 

https://www.engie.ro/tarife/
https://www.engie.ro/contracte-si-conditii-generale/
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Termeni și condiții: 

 
   

Documente necesare 

încheierii contractului 

Copie act identitate, 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 (reprezentând Contractul de furnizare gaze naturale împreună cu Condițiile 

generale de contractare ) se încheie pe perioadă nedeterminată.  

Contractul poate fi modificat în condițiile art. 7 (Modificare de circumstanțe) din 

Contract/Condițiile generale de contractare (inclusiv cu privire la preț) cu obligația 

furnizorului de a notifica Cumpărătorul cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de 

data la care modificarea urmează să fie efectuată, cu precizarea dreptului 

Cumpărătorului de a denunța contractul, în cazul în care nu este de acord cu noile 

condiții contractuale notificate. Modificările se consideră acceptate de către 

Cumpărător în cazul în care acesta nu comunică, în termen de 30 de zile de la primirea 

notificării, denunțarea Contractului de furnizare a gazelor naturale. 

Contractul încetează (i) prin acordul partilor, (ii) prin denunţare unilaterală de catre 

Client, prin transmiterea unei notificări scrise către Vânzător cu cel puțin 30 de zile 

înainte, (iii) prin reziliere de către oricare dintre Părți, cu o notificare prealabilă cu cel 

puțin 15 zile înainte, în cazul neîndeplinirii/îndeplinirii necorespunzătoare a obligațiilor 

contractuale, precum și în alte cazuri prevăzute de lege, (iv)  prin retragerea Clientului 

din Contract, conform dispozițiilor din OUG nr. 34/2014 privind protecția 

consumatorilor, în cazul în care contractul se încheie la distanță sau în afara spațiilor 

comerciale sau (v) 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 e-mail. 

Termen de plată 

factură 
30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii. 

Perioadă de facturare  Factura se va emite lunar, conform prevederilor contractuale 

Modalităţi şi condiţii 

de plată factură 

Online, direct din contul online MyENGIE, 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. 

Garanţii solicitate 

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. 
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Echipamente și servicii Thermo Smart: 

• Oferta este disponibilă în următoarele județe: Argeș, 
Brașov, Brăila, București, Buzău, Călărași, Constanța, 
Covasna, Dâmbovița, Dolj, Galați, Giurgiu, Gorj, 
Ialomița, Ilfov, Olt, Prahova, Teleorman, Tulcea, 
Vâlcea, Vrancea. 

• Prestarea serviciilor de montaj pentru echipamente se 
face la maximum 15 zile lucrătoare de la activarea 
contractului. 

• Serviciul de înlocuire centrală din pachet presupune 
instalarea centralei termice noi pe amplasamentul celei 
vechi. 

• Kitul standard de înlocuire centrală termică presupune: 
piesele noi necesare adaptării centralei, refacerea 
conexiunii la apă rece, apă caldă menajeră și la 
circuitul de încălzire și refacerea conexiunii de gaz la 
centrala termică. 

• Kitul standard poate acoperi, după caz, următoarele 
materiale:  
robineți apă 3/4", robineți apă 1/2", semiolandez 1/2", 
semiolandez 3/4", filtre impurități, adaptoare, coturi, 
teavă cupru, mufe, ramificație, reducție excentrică, 
materiale necesare lipire și susținere, stecher schuko.  

• Piesele și manopera necesare suplimentar kitului 
standard de înlocuire se vor achita separat (integral, în 
2 sau 3 rate) în baza “Comenzii de execuție lucrare” 
semnate de către client, care va deveni anexă la 
contract. 
 

 

 

 

• Asistența tehnică pentru eventualele erori ale 
centralei se poate efectua prin contactarea 
telefonică a clientului sau intervenția unui 
tehnician la adresa clientului 

• Orar asistență tehnică: Luni-Vineri: 08:00-16:00 
(cu excepția zilelor declarate libere) 

•  

Furnizare gaz Thermo Smart: 

• Înainte cu cel puţin 30 de zile calendaristice de 
expirarea perioadei de valabilitate a prețului 
gazului, clientul va fi notificat cu privire la noile 
condiții de preț. În cazul în care acesta nu 
acceptă noile condiții de preț, poate alege un alt 
produs de gaz disponibil la data respectivă în 
portofoliul ENGIE, fără a fi modificat implicit și 
pachetul de servicii și echipamente inclus in 
oferta Thermo Smart. De asemenea, clientul va 
avea dreptul la denunţare unilaterală conform 
condițiilor specificate în contract. 

• În situația în care se constată că din cauza 
condițiilor tehnice nu se pot instala 
echipamentele din pachetul Thermo Smart sau 
clientul dorește denunțarea parțiala a 
contractului, respectiv montarea echipamentelor 
cu serviciile tehnice aferente, se va presta în 
continuare serviciul de furnizare  gaze naturale 
în condițiile descrise în contract doar dacă 
clientul nu solicită în mod expres denunțarea 
totală a contractului. 

 

 
 
Informaţiile de mai sus sunt completate de condiţiile stipulate în Contractul de furnizaregaze naturale și în Condițiile 
generale de contractare, care pot fi consultate la adresa: www.engie.ro/contracte-si-conditii-generale, precum și în 
centrele de relații clienți.  
 
 

Nume, Prenume Client....………….............. 

 

Semnătură …………………..………............ 

 

Zonă semnare 

(doar pentru canalele de vânzare specifice) 

 

http://www.engie.ro/contracte-si-conditii-generale

