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ENGIE Celsius Plus Business 
Oferta de furnizare gaze naturale și servicii tehnice 

 

 
Oferta se adresează clienţilor finali B2B, cu un consum anual de gaze naturale constant și cu centrală termică. 

Cu ENGIE Celsius Plus Business beneficiezi de: 

• preţ fix al energiei 

• servicii tehnice de verificare/revizie a instalației de gaze naturale și verificare tehnică periodică a centralei 
termice 

• cost redus datorită prețului mai avantajos față de achiziționarea separată a componentelor 

• mai mult timp pentru afacerea ta, serviciile tehnice vor fi realizate de specialiștii noștri 

• un singur contract şi o singură factură, pentru ambele servicii 

• factură pe e-mail și plată online 

• 24/7 acces la contul tau online ENGIE 

 

    

ENGIE Celsius Plus Business 0,135 
 

Diferă în funcţie de Operatorul de Distribuție şi 
categoria de consum 

0.45 / 0.65 

 
 

Oferta ENGIE Celsius Plus Business se adresează clienţilor finali, noncasnici, indiferent de categoria de consum, 
respectiv C1-C6. 
 
* Preţul afişat conţine tarifele reglementate de transport şi de echilibrare.  
** Tarifele reglementate pot fi consultate la adresa: https://www.engie.ro/tarife-reglementate/. 
 
Prețul final va include, pe lângă preţul gazelor naturale (cu servicii de transport şi costuri de echilibrare), tarif de 
distribuţie, orice alte tarife și taxe ce sunt sau vor fi introduse de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul 
Energiei (ANRE), conform prevederilor legale în vigoare. 

 
Preţul afişat este exprimat în lei/kWh şi nu conține TVA şi acciză, el putând fi modificat automat ca urmare a 
schimbărilor tarifelor reglementate aprobate de către ANRE. 
 
Condiţiile ofertei sunt completate de clauzele contractuale generale, care pot fi consultate la adresa: 
engie.ro/contracte-si-conditii-generale. 

 
Data întocmire ofertă:   15.07.2019 
Data actualizare ofertă: 31.03.2020 
Ofertă valabilă până la: 30.04.2020 

 
 
 
 
 
 
 
 

Preţ gaz* 
(lei/kWh) 

Preț abonament 
zilnic (lei) 

Tarif de distribuţie**  
(lei/kWh) 

Denumire Ofertă 

https://www.engie.ro/tarife-reglementate/
https://www.engie.ro/contracte-si-conditii-generale/
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Informaţiile de mai sus sunt completate de condiţiile stipulate în contract. 
 
 

Documente necesare  
încheieri contractului 

Copie CUI /CIF, copie act spaţiu sau a altui document care atestă dreptul de folosinţă 

asupra spaţiului, contul băncii plătitoare şi alte documente in functie de caz. 

Durată, condiţii de reînnoire/ 
prelungire şi de încetare a 
prestării serviciilor şi a 
contractului 

Contractul de furnizare gaze naturale se încheie pe perioadă nedeterminată. Contractul 

încetează la termenul în care este notificată intenţia de încetare, prin denunţare 

unilaterală sau de drept. 

Modalităţi de transmitere 
factură Această ofertă cuprinde serviciul de transmitere a facturii în format electronic pe 

adresa de e-mail a clientului sau prin poștă. 

Termen de plată factură 

Modalităţi şi condiţii de 
plată factură 

30 de zile calendaristice de la data facturii. 

Online, direct din contul tău ENGIE, prin debit direct, virament bancar, Internet 

banking, bancomate, automate de plată sau numerar la unul din cele peste 30.000 de 

puncte de plată ale partenerilor bancari şi 

non-bancari ai ENGIE Romania. 


