ENGIE Thermo Start
Pachet de înlocuire centrală termică și servicii tehnice incluse
Oferta se adresează clienţilor finali, persoane fizice, cu centrală termică individuală pe gaz, încadrați în categoriile C1-C4 de
consum.
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ENGIE Thermo Start

ENGIE Thermo Start îţi oferă:
Echipamente incluse

- Modele diferite de centrale termice: Ariston Clas One 24kW/30kW, Ariston Genus One
24kW/30kW, Viessmann Vitodens 050W 19kW/25kW cu garanție extinsă pe 5 ani

Servicii complete de instalare
echipamente

- Transport, instalare și punere în funcțiune echipamente incluse (manoperă și kit de
instalare)
- Reciclare centrala termică înlocuită

Servicii tehnice periodice

- 3 verificări sau revizii tehnice periodice pentru instalația de gaze naturale
- 3 verificări tehnice periodice pentru centrala termică

Sistem de plată flexibil

- Sistem de plată avantajos cu zero avans și plată eşalonată în 60 de rate egale lunare, direct
pe factura de gaz

*Abonamentul lunar acoperă costul echipamentelor și serviciillor incluse în pachetul ENGIE Thermo Start și este valabil pentru o perioadă de 60 de luni. Valoarea
abonamentului este fixă pe durata celor 60 luni.

Termeni și condiții:
•
•
•
•
•
•

ENGIE Thermo Start se adresează clienților cu un contract activ de gaz in furnizarea ENGIE din următoarele județe: Argeș, Brașov, Brăila,
București, Buzău, Călărași, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Dolj, Galați, Giurgiu, Gorj, Ialomița, Ilfov, Olt, Prahova, Tulcea, Vâlcea, Vrancea.
Prestarea serviciilor de montaj pentru echipamente se face la maximum 15 zile 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.

Informaţiile de mai sus sunt completate de condiţiile stipulate în contractul de furnizare gaze naturale și de clauzele contractuale generale,
care pot fi consultate la adresa: www.engie.ro/contracte-si-conditii-generale
Oferta întocmită în 1 ianuarie 2022 și valabilă de la 1 ianuarie 2022 până la 30 iunie 2022. Aceasta este parte integrantă din contract şi îşi produce efectele
de la data acceptării de către client.
Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.

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

