energy network
Zalau, B-dul Mihai Viteazul, nr. 93, pavilion 2, jud. Salaj
RO 17819175
J31/934/20.12.2007
RO64 CITI 0000000 724742 009
CITI BANK ROMANIA Bucuresti

Oferta tip de furnizare energie electrica pentru clienti
casnici
Servicii oferite:




furnizare energie electrica conform standardului de performanta pentru activitatea de furnizare si standardului de performanta
pentru serviciul de distributie.
perioada de livrare: 12 luni de la data incheierii contractului, cu posibilitatea prelungirii. Data intrarii in vigoare a contractului va fi
stabilita si comunicata ulterior, in functie de data la care va fi demarat procesul de schimbare a furnizorului.
pret de baza al energiei electrice pe durata contractului.

Pretul componentei de furnizare al energiei electrice (Pe) este de : 650 lei/MWh
Furnizorul i-si rezerva dreptul de a modifica Pe pe perioada de derulare a contractului de furnizare in functie de evolutia pietei de energie.
Pretul total de furnizare (Ptot) include, pe langa (Pe) mentionat mai sus, tarifele reglementate de transport, servicii de sistem, servicii de
distributie, precum si contributia pentru cogenerare de inalta eficienta si valoarea certificatelor verzi. Tarifele si componentele reglementate,
inclusiv contributia pentru cogenerare de inalta eficienta si valoarea certificatelor verzi sunt stabilite in baza legislatiei in vigoare si se ajusteaza
in calculul pretului final in mod corespunzator.
Pretul total de furnizare (Ptot), la care se adauga acciza si TVA, este calculat conform formulei:

Ptot [lei/MWh] = (Pe + Tg + TL + Ss + Td) + Tcogen + CV, unde








Pe = pret componenta de furnizare energie
Tg = tarif reglementat de introducere energie electrica in retea
TL = tarif reglementat de extragere energie electrica din retea.
Ss = tarif reglementat pentru servicii de sistem.
Td = tarif reglementat pentru serviciul de distributie, corespunzator zonei de distributie in care se afla locul de consum si nivelul de
tensiune pe care acesta este alimentat.
Tcogen = contributia pentru cogenerare de inalta eficienta.
CV = contravaloarea certificatelor verzi.

Consumatorul se angajeaza sa comunice furnizorului cantitatea totala prognozata a fi consumata in perioada de derulare a contractului (prognoza
consum lunar). Eventualele costuri rezultate in urma abaterilor de la prognoza de consum vor fi suportate in totalitate de catre furnizor.

Facturare:





factura de consum a energiei electrice se emite lunar, in baza informatiilor transmise de catre Operatorul de Distributie, cu un termen
de plată flexibil, până la 30 de zile calendaristice.
factura este transmisă în format tipărit, prin intermediul serviciilor de curierat.
Plata facturii se efectueaza prin virament bancar.

Consumatorul se angajeaza sa comunice furnizorului cantitatea totala prognozata a fi consumata in perioada de derulare a contractului.
Eventualele costuri rezultate in urma abaterilor de la prognoza de consum vor fi suportate in totalitate de catre furnizor.
Denuntarea contractului se poate realiza cu o notificare prealabila de minim 21 de zile, in conditiile prevazute de legislatia in vigoare la data
transmiterii notificarii.
Prezenta oferta este valabila pana la data de 31.12.2018, inclusiv. Furnizorul isi rezerva dreptul de a transmite o oferta personalizata in functie
de specificatiile locului de consum al Consumatorului in urma primirii unei cereri de oferta detaliate.
Documente necesare pentru incheierea contractului:





Actul de identitate al solicitantului.
Actul de proprietate care atestă dreptul legal de folosință a spațiului.
Acordul proprietarului pentru contract de închiriere/ comodat/ concesiune.
Avizul tehnic de racordare.

