
 

 

 

 

 

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 

Pachete de înlocuire a centralei termice  

potrivite oricărui cămin 
 

 
Oferta include înlocuirea centralei termice și se adresează clienţilor finali,  

persoane fizice, cu centrală termică individuală pe gaz. 
 

 
 

Immergas Victrix Tera 24/28 
 
 

Putere: 24kW 
Garanție: 2 ani 

 

 

 
 

 
Immergas Victrix Zeus 

Boiler 45L integrat 
 

Putere: 25kW 
Garanție: 2 ani 

 

 
 

 
Viessmann Vitodens 050 W 

 
 

Putere: 24kW 
Garanție: 3 ani 

 

 

 
Viessmann Vitodens 100 W 

 
 

Putere: 26kW 
Garanție: 3 ani 
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Termeni și condiții: 

 

• Oferta este destinată clienților casnici ENGIE şi este disponibilă împreună cu un contract de verificări/revizii pentru instalația de utilizare 
gaze naturale în județele: 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 5 zile de la încasarea facturii de avans. 

• 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 a contractului. 
 
 

Poţi cere o ofertă de preț printr-un mesaj pe formularul de contact online. 
 

Modalități de plată 
• Integral 

• 40% avans + 2 tranșe egale 

Echipamente incluse • Centrala termică aleasă dintre cele prezentate pe pagina anterioară. 

Servicii incluse 

• Instalarea centralei termice noi pe amplasamentul existent (fiind inclus în preț și transportul 
centralei termice noi). 

• Kit standard de înlocuire centrală termică (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). 

• Reglajele la rece ale instalației și centralei termice. 

• Punerea în funcțiune a centralei termice. 

• Reciclare centralei termice înlocuite. 

https://www.engie.ro/contact/

