Furnizare de energie
electrică verde

Energie electrică
produsă în România

Viitor mai verde pentru
generațiile următoare

Factura pe e-mail

Te bucuri de energie
electrică din surse 100%
regenerabile.

Folosești energie
electrică verde locală și
reduci amprenta de
carbon a famliei tale.

Ne ajuți să oferim acces
la energie prin instalarea
de panouri fotovoltaice
copiilor vulnerabili din
Asociația Micul Geniu

Primești factura pe
e-mail și protejezi
mediul înconjurător.

Ofertă de furnizare energie electrică verde destinată clienților persoane fizice.

Preţ energie activă

3,10400 lei/kWh fără TVA

Preţul final este exprimat în lei/kWh şi conţine prețul energiei active și următoarele tarife reglementate: tariful de
introducere energie electrică în reţea (TG), tariful de extracţie energie electrică din rețea (TL), tariful pentru serviciul
de sistem, tarifele de distribuţie, TVA, certificate verzi, contribuția pentru cogenerare şi acciza necomercială. Costurile
privind certificatele verzi, contribuția pentru cogenerare şi acciza necomercială pot fi consultate la engie.ro/tarife/, iar
valoarea acestora va fi inclusă distinct pe factură.

Conform OUG nr. 27/2022, modificată și completată prin Legea nr. 206/2022, în perioada 01.04.2022 –
31.03.2023, prețul final facturat al energiei electrice pentru clienții casnici este plafonat la valoarea de:
• 0,68 lei/kWh, în cazul clienților casnici cu un consum mediu lunar realizat în anul 2021 mai mic sau egal
cu 100 kWh;
• 0,8 lei/kWh, în cazul clienților casnici cu un consum mediu lunar realizat în anul 2021 cuprins între 100
kWh și 300 kWh inclusiv.
Clienții cu un consum mediu lunar realizat la locul de consum, în anul 2021, care depășește 300 kWh/lună,
vor fi facturați de către fiecare furnizor cu cel mai mic preț dintre următoarele: prețul final calculat conform
prevederilor art. 5 și 6 din OUG nr. 27/2022 și prețul din contractul de furnizare energie electrică în vigoare.
Încadrarea clienților în tranșele de consum de mai sus este făcută de către Furnizor în baza consumului mediu
înregistrat pe parcursul anului 2021, primit de la Operatorul de Distribuție.
ENGIE, furnizorul tău de energie, aplică potrivit legii măsurile de plafonare. Nu toți clienții întrunesc însă
criteriile de eligibilitate. Pentru mai multe informații, poți consulta Anexa de preț transmisă cu factura sau
pagina engie.ro/plafonare/.
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Dată întocmire ofertă

11.08.2022

Valabilitate ofertă

11.08.2022 – 17.08.2022

Perioada de aplicare a ofertei tip
(adică perioada în care se aplică prețul
din aceasta și condițiile asociate)

6 luni (până în ultima zi a lunii în care acestea expiră)

Modalităţi de acceptare ofertă

Online, în centrele de relații clienți ENGIE, prin apel la
numărul de Call Center 021.9366 sau prin orice alt canal
de vânzare ENGIE.

Documente necesare încheierii
contractului

Copie act identitate, declaraţie pe proprie răspundere
pentru încheierea contractului 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 electrică se încheie pe
perioadă nedeterminată. Contractul încetează la termenul
în care este notificată intenţia de încetare, prin denunţare
unilaterală, prin reziliere sau de drept. În caz de schimbare
a furnizorului de energie, se va avea în vedere termenul
legal prevăzut în Procedura de schimbare furnizor.

Modalităţi de transmitere factură

Prin mijloace electronice, după ce clientul a activat
serviciul gratuit de primire a facturii pe e-mail.

Termen de emitere și de plată factură

Factura se emite în luna următoare fiecărei luni
calendaristice de consum cu un termen de plată de 30 zile
calendaristice de la data emiterii facturii.

Modalităţi şi condiţii de plată factură

Online, direct din contul de client, prin debit direct,
virament bancar, 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.

Oferta este parte integrantă din contract şi îşi produce efectele de la data acceptării de către client. Informaţiile
de mai sus sunt completate de condiţiile stipulate în contractul de furnizare energie electrică și de clauzele
contractuale generale, care pot fi consultate la adresa: engie.ro/contracte-si-conditii-generale.
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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 Sud: Ilfov, Giurgiu, București.
Moldova: Suceava, Botoșani, Neamț, Iași, Bacău, Vaslui.

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.

Zonă pentru semnătură (doar pentru
anumite canale de vânzare)
Nume și prenume client:
...............................................................
Semnătură client:
...............................................................
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