ENGIE ONE 24
pachet integrat de servicii energetice
electricitate, gaz şi servicii

Oferta ENGIE ONE 24 îţi oferă toată energia de care ai nevoie într-un singur pachet.
Oferta se adresează clienţilor finali, persoane fizice, cu centrală termică individuală pe gaz, pentru un consum
mediu/mare de energie electrică şi gaze naturale în scop casnic.
ENGIE ONE 24 îţi oferă:
• 1 singur contract şi 1 singură factură
• Valoare fixă lunară, în funcţie de tipul de locuință
• O singură regularizare, la 12 luni
• Preţ fix al energie pentru 24 luni
• Factură pe e-mail și plată online
• 24/7 acces la contul tau din Agentia Online

Preţ energie (lei/KWh)
Preţ furnizare* (lei/kWh)
Abonament (lei/zi)

Energie electrică
0,271

Gaze naturale
0,110

Servicii tehnice**

0,159

Incluse

0,458
0,8

* Preţurile de furnizare conţin următoarele servicii reglementate: de transport, de echilibrare, de distribuţie, de
înmagazinare, după caz. La preţul de furnizare energie electrică se adaugă contravaloarea certificatelor verzi şi
contribuţia pentru cogenerare de înaltă eficienţă.
Preţurile afişate, după caz, sunt exprimate în lei/kWh şi nu conțin TVA şi accize, care sunt reglementate prin
legislaţia în vigoare aplicabilă la momentul facturării, ele putând fi modificate automat ca urmare a modificărilor
legislative.
** In pachetul ENGIE ONE 24 sunt incluse realizarea serviciilor tehnice periodice privind verificarea/revizia
tehnică periodică a instalaţiilor de utilizare gaze naturale (IUGN) şi verificare tehnică periodică a unei centrale
termice de până la 35 kW (VTP CT).
Condiţiile ofertei sunt completate de clauzele contractuale generale.
Data întocmire ofertă: 04.05.2018
Ofertă valabilă până la: 01.05.2019
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Documente necesare
încheierii contractului

Copie act identitate, copie act proprietate spaţiu sau a altui document
care atestă dreptul de folosinţă al solicitantului asupra spaţiului,
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 de furnizare energie electrică şi gaze naturale se încheie pe
perioadă nedeterminată. Contractul încetează la termenul în care este
notificată intenţia de încetare, prin denunţare unilaterală sau de drept.

Modalitaţi de transmitere factură

Această ofertă cuprinde serviciul de transmitere al facturii în format
electronic pe adresa de e-mail a clientului.

Termen de plată factură

25 de zile calendaristice de la data facturii

Modalităţi şi condiţii de plată factură

Online, direct în Agenţia online, prin debit direct, virament bancar,
Internet banking, bancomate, automate de plată sau numerar la unul
din cele peste 14.000 puncte de plată ale partenerilor bancari şi
non-bancari ai ENGIE Romania.

*Informaţiile de mai sus sunt completate de condiţiile stipulate în contract
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