Factura de gaze naturale explicată pas cu pas
FACTURA

DUPLICAT- Inlocuieste factura initiala

2

Aceste informaţii reprezintă
data emiterii facturii, cât şi
seria şi nr. acesteia.

3 Aceste informaţii reprezintă

Contacte utile: engie.ro/contact/
Call Center:0219366
Serviciul Gestiune Clienti Brasov
Str.Bisericii Romane nr. 107A, Brasov, jud. Brasov
Cod postal: 500068

Nume client: Dna. ANA SZORNYI
Adresa: Strada GODRI JANOS Nr. 23
localitatea SACELE Brasov România
505600

191053539810

relaţia cu ENGIE Romania
și numărul contractului
dumneavoastră.

4
4

3

Contract furnizare: 3006197030/17.07.2013

6
CONSUM GAZE NATURALE (kWh)

5

Contacte utile ale ENGIE
Romania.

Seria GDF nr.11506300797
Data facturii: 25.09.2017

1

Cod client:

2

1

corespondenţă.

TOTAL DE PLATĂ CU T.V.A.

DATA SCADENTĂ

17,10 LEI

zz.ll.aa
25.10.2017

135,720

zz.ll.aa - zz.ll.aa

Situaţia contului la data de : 25.09.2017

7

* Sold precedent

-0,94

Majorari de intarziere/penalitati:
Factura curentă:

0,00
18,04

* Detalierea soldului din facturile precedente se regăsește pe anexă. În cazul în
care sunteţi cu plata facturilor la zi, vă mulţumim.

5 Informaţii privind consumul
de gaze naturale.
6 Această sumă reprezintă
totalul facturii, inclusiv
soldurile cu scadenţă
depășită și/sau penalităţi.

19.08.2017
- 21.09.2017
zz.ll.aa
- zz.ll.aa

Perioada de facturare:
LEI
LEI
LEI

Adresa locului de
consum:
Categorie consum:
Instalaţie:
Cod tehnic:

Strada GODRI JANOS Nr. 23 SACELE
Brasov România 505600
B1
4001021772
DGSBVBRA30871498

9

8
Aveţi întrebări privind factura, serviciile noastre,
contracte?

Aveți o urgență tehnică de gaze?
(incendii, explozii, miros de gaze, lipsă accidentală gaze)

021.9366 (număr unic la nivel naţional)
Apelaţi Call Center-ul ENGIE, de luni până vineri,
în intervalul orar 8.30-19.00.

Serviciul Urgente Gaze nonstop: 021/9281*;
TELVERDE:0800 877778
e telefonie.

Doriţi să transmiteţi indexul de consum autocitit?
Accesați contul dumneavoastră din Agenția online.
Informații necesare pentru transmiterea autocitirii!
Cod autocitire:
1631327
0800 800 200
20.10.2017 - 24.10.2017

Apelurile către numărul de telefon de autocitire consum gaze su
toate rețelele de telefonie fixă și mobilă.

Temei legal: Ordinul A.N.R.E. nr.22/30.03.2017 publicat in M.O.

*Apel taxabil, conform tarifelor stabilite de către operatorii
telefonie.

11

12

nt gratuite în

nr.221/31.03.2017

ENGIE Romania S.A. Sediul social: B-dul Mărăşeşti nr. 4 -6, sec
tor 4,
Bucureşti, 040254 J40/5447/2000, CUI: RO13093222, Capital socia
199.245.530 lei, Operator de date CP 5167

13

Detaliile facturii dumneavoastr ă
se reg ăsesc pe verso

Pentru plata facturii:

14
191053539810170925000017103

de

engie.ro

l:

C2-Intern

Telefon autocitire
Interval transmitere
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10

Apel taxabil, conform tarifelor stabilite de către operatorii d

Acestea sunt datele
dumneavoastră

7

Această informaţie
reprezintă data până la care
factura trebuie achitată.

8

Situaţie informativă a
contului dumneavoastră la
data emiterii facturii.

9

În această secțiune se
regăsesc perioada de
regularizare, datele locului
de consum, categoria
de consum și informații
tehnice.

10 Folosiți acest număr de
toate informațiile despre
contractul, factura și
serviciile noastre.
11 Folosiți acest număr de
telefon non-stop pentru
a semnala eventualele
urgențe în furnizarea de
gaze naturale.
12 Folosiţi acest număr
de telefon cât și contul
dumneavoastră din Agenţia
online pentru transmiterea
indexului autocitit.
13
furnizorului dumneavoastră
de gaze naturale.
14 Codul de bare vă ajută
să plătiţi factura la
diverși parteneri de plată
comerciali și bancari.

