ENGIE e-Business Elec
Oferta tip de furnizare energie electrică
Pentru ca tu să te poţi bucura de mai multă energie şi timp pentru afacerea ta.
Oferta se adresează clienţilor finali, noncasnici, care au un consum anual de energie electrică constant.
ENGIE e-Business Elec îţi oferă:
• 1 singur contract şi 1 singură factură
• Preţ fix al energiei pentru 12 luni
• Factură pe e-mail și plată online
• 24/7 acces la contul tău din Agentia Online
• Peste 30.000 puncte de plată a facturii
Prag consum
< 5MWh/an
< 10MWh/an
< 50MWh/an
< 100MWh/an
< 200MWh/an
< 300MWh/an
< 500MWh/an

Preţ energie activă
(lei/MWh)
334.20
333.20
332.64
331.64
330.20
329.20
328.20

Tarife reglementate* (lei/MWh)

în funcţie de zonele de distribuţie şi nivelul
de tensiune conform link-ului de mai jos

Prețul final va include, pe langă preţul energiei active, urmatoarele tarife reglementate: tarif de transport, tarif de
sistem si tarif de distribuţie și orice taxe ce vor fi introduse de autoritatea de reglementare competentă, conform
prevederilor legale în vigoare.
*Tarifele reglementate pot fi consultate la adresa: https://www.engie.ro/tarife- reglementate/.
Preţul afişat este exprimat în lei/MWh şi nu conține urmatoarele costuri: TVA, acciza, certificatele verzi,
contribuția pentru cogenerare de inaltă eficiență și tariful de energie reactivă. El poate fi modificat automat ca
urmare a schimbărilor tarifelor reglementate aprobate de către ANRE.
Condiţiile ofertei sunt completate de clauzele contractuale generale.
Dată întocmire ofertă-tip: 04.01.2016
Dată actualizare ofertă: 02.09.2019
Ofertă valabilă până la: 06.09.2019

engie.ro

Documente necesare
încheierii contractului

Copie CUI /CIF, copie act spaţiu sau a altui document care atestă
dreptul de folosinţă al solicitantului asupra spaţiului, contul băncii
plătitoare 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 electrica se încheie pe o 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 in format
electronic pe adresa de e-mail a clientului.

Termen de plată factură

30 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
Zonele de distribuție pe județe sunt:
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, CarașSeverin; Dobrogea: Tulcea, Constanța, Ialomița, Călărași; Muntenia: Ilfov, Giurgiu, București; Moldova: Suceava, Botoșani, Neamț, Iași, Bacău, Vaslui.
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