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OFERTA COMERCIALĂ ENERGIE ELECTRICĂ PENTRU CLIENȚI CASNICI
Acest document conține oferta comercială pentru furnizarea de energie electrică propusă de ENERGIA GAS & POWER S.R.L. cu sediul în Bucureşti, Sectorul 1,
Șoseaua București- Ploiești, Nr.7A, Etaj 8, call center 021 9334, email: office.ro@e-nergiagp.com, având Cod de Înregistrare Fiscală (C.I.F.) RO32662596,
înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului cu numărul J40/33/2018, cont de virament nr. RO30BTRLRONCRT0242447901 deschis la Banca Transilvania,
deţinătoare a Licenţei de furnizare a energiei electrice nr. 1708/29.10.2014, eliberată de A.N.R.E., reprezentată legal prin PICCO MATTIA, în calitate de
administrator, având calitatea de furnizor de energie electrică - ofertă care a fost aleasă și agreată de client ca fiind aplicabilă contractului de furnizare
identificat în partea de sus a acestui document.
PREŢUL
1.☐ Preţul energiei electrice este de 0,260 lei/kW h.

☐Pachet liniar: ☐ 50 lei sau ☐_______
La preţul energiei electrice se adaugă tariful zilnic rezervare în cuantum de 0,75 lei/zi, toate tarifele reglementate de A.N.R.E., precum
şi toate taxele legale în vigoare. Componenţa preţului facturat este următoarea:
preţ energie electrică exprimat în lei/kW h
contravaloare achiziţie certificate verzi exprimată în lei/kWh
tarif serviciu transport exprimat în lei/kWh
contribuţia pentru cogenerare de înaltă eficienţă exprimată în lei/kWh tarif
serviciu sistem exprimat în lei/kW h
acciza exprimată în lei
tarif serviciu distribuţie exprimat în lei/kWh
tarif zilnic rezervare exprimat în lei/zi
TVA exprimată în lei.

2. În cazul apariției unor modificări care includ, fără a se limita la, intrarea în vigoare a unor legi/regulamente

şi/sau modificarea/abrogarea
celor existente, și/sau orice modificare a prevederilor legale care reglementează noi taxe sau tarife, costuri sau comisioane, o schimbare a cuantumului
oricărora dintre taxele, tarifele, costurile sau comisioanelor existente apărute ulterior datei încheierii prezentului Contract și care au aplicabilitate în
perioada Contractului, aceste modificări legislative vor fi aplicabile automat contractului (fără a fi necesară încheierea unui act adițional) de la data intrării
în vigoare și vor fi luate în considerare la stabilirea sumelor ce urmează a fi plătite de către Partea contractantă în cauză, astfel încât să se permită
recuperarea integrală de către Furnizor și/sau Client, după caz, a costurilor suplimentare şi respectarea legislaţiei în vigoare.

FACTURAREA ŞI PLATA
1.Furnizorul va emite factura pentru consumul lunar în primele 15 (cincisprezece) zile ale lunii ce urmează după luna de contract. Facturile vor fi transmise

Clientului prin una din metodele de mai jos:
• prin poştă sau curier la adresa de domiciliu din cartea / buletinul de identitate al Clientului;
• prin poştă sau curier la adresa locului de consum menţionată în prezentul Contract;
• în format electronic la adresa de e-mail a Clientului din prezentul Contract.
2.Plăţile se vor efectua în Lei, pe baza facturilor emise de Furnizor, conform termenului scadent înscris pe factură. Nerecepţionarea facturii de către Client
nu constituie motiv de neplată, acesta fiind obligat să se intereseze de factură în cazul neprimirii acesteia ulterior datei limită de emitere convenite prin
Contract.
3.Plata facturilor se va face în termen de maxim 30 (treizeci) zile calendaristice de la data emiterii de către Furnizor, data emiterii și data scadenței fiind
înscrise pe factură, Clientul putând opta pentru una din modalităţile de plată: Ordin de plată, Internet banking în contul Furnizorului, Mandat poştal la
oficiile Poştei Române, Automate acceptatoare de numerar din agenţiile băncilor partenere, debitare directă bancară, PayPoint, PayZone, Un-doi.
4.La solicitarea expresă a Furnizorului, Clientul va trimite Furnizorului prin fax, e-mail sau prin orice altă metodă o copie a documentului de plată.
5.Neplata facturii la termenul scadent va atrage după sine penalităţi calculate zilnic egale cu penalităţile aplicate pentru plata cu întârziere a sumelor
datorate către bugetul de stat în vigoare. De asemenea, Furnizorul este îndreptăţit să întrerupă furnizarea energiei electrice conform procedurii din Condiţiile
Generale la Contract.
6.În cazul în care o sumă facturată de către Furnizor este contestată integral sau în parte de Client, se va aplica procedura din Condiţiile Generale la
Contract.
7.Clientul este de acord că Furnizorul va face imputația plății asupra sumelor achitate de către Client în următoarea ordine: penalități de întârziere și debit
principal (factura lunară).
8.În cazul în care, conform prevederilor legale în vigoare, Furnizorul trebuie să returneze Clientului o sumă de bani, iar Clientul nu optează pentru
compensarea acestei sume cu facturile următoare, aceasta va fi returnată cu costuri reprezentând comisioane bancare, la bancă şi în contul IBAN indicat de
Client. Aceste costuri vor apărea în următoarea factură emisă de Furnizor.
9.În cazul în care returnarea sumei respective nu poate fi realizată sau a eşuat din diverse motive, neimputabile Furnizorului, aceasta va fi utilizată pentru
compensarea următoarelor facturi emise de Furnizor.

PERIOADA VALABILITATE OFERTĂ
Prezenta oferta a fost intocmita la data de 01.04.2020 și este valabila pana la data de 01.04.2021

CONSUMUL LUNAR ESTIMAT
120

Consum
Estimat
kWh/luna

120

M ODALITATEA DE ACCEPTARE A OFERTEI-TIP

Acceptarea ofertei-tip se face prin semnarea prezentei oferte de către client.

DURATA, CONDIȚIILE DE REÎNNOIRE/PRELUNGIRE ȘI DE INCETARE A CONTRACTULUI
1. Contractul se încheie pe o perioadă de 12 (douăsprezece) luni, cu prelungire automată pentru perioade succesive de un an, dacă niciuna din părţi nu transmite celeilalte
părţi intenţia de a nu îl prelungi cu 30 (treizeci) zile înainte de expirarea duratei. Prezentul Contract semnat de Client și Furnizor, se consideră încheiat numai dacă și în
momentul în care Clientul primește de la Furnizor o confirmare de încheiere a contractului, pe care Furnizorul o trimite în termen rezonabil după verificarea documentelor
furnizate de Client pentru încheierea prezentului Contract, prin una din modalitățile de notificare prevăzute în Condițiile Generale la contractul de furnizare a energiei
electrice și a gazelor naturale la consumatorii casnici. Sub condiția confirmării de către Furnizor a încheierii contractului, prezentul Contract intră în vigoare şi produce
efecte de la data intrării în vigoare a contractului de distribuţie pentru locul de consum care face obiectul prezentului Contract și, în caz de schimbare de furnizor, din ziua
următoare zilei în care încetează contractul de furnizare cu furnizorul anterior (ora 00:00).
2. Prezentul Contract poate fi denunţat în mod unilateral de către Client printr-o notificare prealabilă transmisă în scris celeilalte părţi, de cel puțin 21 (douăzecişiuna)
zile calendaristice.
3. În condiţiile încetării contractului pentru durata cazului de Forţă Majoră peste 30 (treizeci) zile, nu se aplică termenul de preaviz.
4. Furnizorul are dreptul de a rezilia de drept Contractul, fără intervenția instanței şi alte formalități, cu o notificare prealabila de 15 (cincisprezece) zile, în următoarele
cazuri: (a) Clientul înregistrează întârzieri repetate la plată, adică în cel puţin două ocazii pe parcursul unui an contractual; (b) Clientul nu achita sumele restante
reprezentând contravaloarea energiei electrice şi penalităţi de întârziere la plată aferente în termen de 10 (zece) zile de la data întreruperii furnizării energiei electrice, în
condiţiile prevăzute în contract; (c) încetarea dreptului de folosinţă al Clientului asupra locului de consum.
(5) Contractul poate fi reziliat de către Client, cu notificarea Furnizorului cu un preaviz de 15 (cincisprezece) zile, în condiţia în care asupra Furnizorului s-a declanşat
procedura de suspendare sau retragere a licenţei.

DOCUMENTE NECESARE PRNTRU INCHEIEREA CONTRACTULUI
Pentru încheierea unui contract de furnizare a energiei electrice, solicitantul trebuie să prezinte furnizorului cel puțin următoarele documente:
a) cererea de încheiere a contractului; în cazul solicitantului care alege o ofertă-tip, în cerere trebuie să se precizeze opțiunea acestuia privind oferta aleasă;
b) copia actului de identitate/certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului al solicitantului;
c) copia actului de proprietate sau a altui document care atestă dreptul de folosință al solicitantului asupra spațiului care face obiectul locului de consum respectiv o
declarație pe propria răspundere privind destinația spațiului care face obiectul locului de consum, precum și faptul că în spațiul respectiv energia electrică este
utilizată numai pentru desfășurarea activităților casnice
d) ultima factură emisă de furnizorul actual de energie electrică.

ENERGIA GAS & POWER S.R.L.

DATA: ...................................................................

PRIN ADMINISTRATOR

NUME CLIENT: ......................................................
SEMNATURA: ........................................................

