
 

 

Cod loc consum (CLC).......................................................... 

Anexa nr. 1 

Lista tipurilor de centrale termice aferentă  
contractului de prestari servicii înlocuire centrală termică pentru persoane fizice nr. ...../.......... 

* Piesele și manopera necesare suplimentar kitului standard de înlocuire se vor achita separat (integral, în 
2 sau 3 rate) în baza “Comenzii de execuție lucrare” semnate de către client, care va deveni anexă la 
contract. 
** Clientul va semna în dreptul tipului de centrală termică ales. 

Doresc să achit: □ integral (fără avans)       □ cu 40% avans și eșalonat în două tranșe 

 
 

PRESTATOR,  CLIENT, 
ENGIE Romania S.A.  
Cristian Tudose 

 

 Am citit şi primit Contractul 
 

(Nume şi Prenume în clar, urmat de Semnătură) 

   

 

SERVICIU ÎNLOCUIRE  ŞI INSTALARE CENTRALĂ TERMICĂ 

Tip centrală termică 

Preț/ lei cu 
TVA inclus  
începând 

de la* 
  

Plată integrală 

 Plată cu avans și două tranșe 
lunare Garanție 

centrală 
termică 

Semnătură 
client** 

Avans 
Două tranșe 

lunare 

Ariston Cares S -  24 kW   
100% 

 
 
 
 

Emiterea 
facturii se 

face în 
termen de 

maxim 5 zile 
calendaristice 

de la data 
semnării 

contractului. 

 
40% din 

preţul total al 
serviciului. 

 
 

Emiterea 
facturii se 

face în 
termen de 

maxim 5 zile 
calendaristice 

de la data  
semnării 

contractului. 

 
30% din preţul 

total al 
serviciului 

 
 

Emiterea facturii  
primei tranșe se 
face în termen 

de maxim 5 zile 
calendaristice 

de la data 
punerii în 

funcțiune a 
centralei termice 

noi. 
 

Emiterea facturii   
pentru a doua 
tranșă  se face 
în termen de 

maxim 30 de zile 
calendaristice 

de la data 
emiterii facturii  
pentru prima 

tranșă 
 

2 ani   

Immergas VICTRIX OMNIA - 20,8 kW  2 ani   

CHAFFOTEAUX Pigma Advance - 25 kW  3 ani   

Ariston Clas One WIFI - 24kW  3 ani   

Immergas VICTRIX  Tera 24/28 Erp -  24 kW  2 ani  

Viessmann Vitodens 050-W -  19 kW  3 ani  

Viessmann Vitodens 050-W - 25 kW  3 ani  

Ariston Clas One WIFI  -  30kW  3 ani  

Immergas VICTRIX  ZEUS 20,6 KW  
(cu boiler inox 45 L) 

 2 ani  

Alte modele: 
 

   

    

    


