Licenta furnizare Gaze Naturale Nr. 2016 / 03.02.2016
Data oferta tip: 01.07.2019

Oferta tip de furnizare gaze naturale pentru clientii
finali casnici si noncasnici
Oferta de furnizare personalizata va fi realizata pe baza datelor oferite de catre dumneavoastra (istoric de
consum gaze naturale, detalii tehnice privind locul de consum, rezervare de capacitate, s.a.).
Pretul contractual al gazelor naturale va fi:
Categorie de clienţi - noncasnici

Preț gaze

Costul de

naturale

transport

[lei/MWh]

[lei/MWh]

C.1. Consum anual până la 280 MWh

150,00

18,50

C.2. Consum anual între 280 MWh şi 2800 MWh

149,00

18,50

C.3. Consum anual între 2800 MWh şi 28000 MWh

148,00

18,50

C.4. Consum anual între 28000 MWh şi 280000 MWh

147,00

18,50

C.5. Consum anual mai mare de 280000 MWh

146,00

18,50

1.
2.
3.

4.

Pretul NU include tarifele reglementate de distributie;
Pretul nu include acciza si TVA;
Prețul gazelor naturale include marja de profit a furnizorului şi toate costurile pentru achiziţia gazelor
naturale ca marfă, inclusiv costul serviciilor de rezervare de capacitate de intrare în SNT şi, după caz,
costul de transport aferent gazelor naturale înmagazinate în depozitele subterane şi costul aferent
prestării serviciilor de înmagazinare, pe baza tarifelor reglementate de ANRE, precum şi costurile de
finanţare;
Costul de transport include costurile furnizorului aferente serviciului de transport al gazelor naturale,
determinat de acesta pe baza tarifelor reglementate de ANRE pentru activitatea de transport al gazelor
naturale, cu excepţia celor incluse în pretul gazelor, şi eventualele costuri aferente echilibrării
comerciale.
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Durata contractului de furnizare gaze naturale: 12 luni cu posibilitatea de prelungire automata sau cu acordul
partilor
Termen de plata: 30 zile calendaristice de la data emiterii facturii
Transmiterea facturii: in format electronic si/sau in format letric prin curier rapid.
Documente si informatii necesare pentru incheierea contractului de furnizare gaze naturale:
• Copie CI administrator si CUI societate – in cazul persoanelor juridice
• Copie CI – in cazul persoanelor fizice
• Actul de detinere legala a spatiului
• Telefon, fax, email, adresa de corespondenta, banca si cont
• Alte acte solicitate de operatorul de distributie gaze naturale (daca este cazul)
Modalitati de acceptare a ofertei tip:
Prin transmiterea unui acord pe adresa de email office@entrex.ro;
Prin transmiterea unui acrod in scris la adresa Bucuresti, str. Dr. Joseph Lister nr. 40, sector 5
Schimbarea furnizorului:
prin transmiterea de catre clientul final a unei notificari cu minm 21 zile inainte de data la care are loc
schimbarea furnizorului

Valabilitatea ofertei: 31.12.2019
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