Pre]uri de furnizare:
Pentru energia electric`:
Preț furnizare energie electric`
0,30779
lei/kWh
Abonament
0,17
lei/zi/loc de consum
La pre]ul de furnizare a energiei electrice se adaug`:
• tarifele reglementate de transport [i de distribu]ie a energiei electrice corespunz`toare operatorului de distribu]ie [i nivelului de tensiune;
• contravaloarea certificatelor verzi [i contribu]ia pentru cogenerarea de \nalt` eficien]`;
• TVA [i accize.
Tarifele reglementate, contribu]ia pentru cogenerarea de înalt` eficien]`, accizele [i TVA-ul sunt stabilite [i se pot modifica în
conformitate cu legile [i reglement`rile în vigoare.
Pentru gazele naturale:
Pre] furnizare gaze naturale
0,11168
lei/kWh
Abonament
0,18
lei/zi/loc de consum
La pre]ul de furnizare a gazelor naturale se adaug`:
• tarifele reglementate de transport (0,0115 lei/kWh) [i de distribu]ie a gazelor naturale corespunz`toare operatorului de distribu]ie
[i categoriei de consum;
• TVA [i accize.
Tarifele reglementate, accizele [i TVA-ul sunt stabilite [i se pot modifica în conformitate cu legile [i reglement`rile în vigoare.

Facturarea energiei electrice [i a gazelor naturale, termene [i modalit`]i de plat`
Transmitere facturi
Termen de plat`
Plata facturilor

Facturile se transmit lunar, prin intermediul serviciilor po[tale sau în format electronic,
prin activarea facturii electronice în contul de client din MyElectrica la adresa https://myelectrica.ro/.
30 de zile de la emitere: 15 zile de scaden]`, la care se adaug` 15 zile \n care nu se calculeaz` penalit`]i.
Plata facturilor se poate face prin oricare dintre urm`toarele modalit`]i: online, prin MyElectrica,
\n casieriile proprii, la ghi[eele unit`]ilor bancare, la comercian]i, la terminalele unor prestatori de servicii
de încasare, prin instrumente bancare de plat`, internet banking, mobile banking etc.

Contractul pentru furnizarea energiei electrice [i a gazelor naturale
Durata contractului
Condi]ii de \ncheiere
a contractului
Pa[i \ncheiere contract
Valabilitate ofert`

Pân` la 31.12.2019, cu prelungire automat` conform clauzelor contractuale.
Oferta este valabil` pentru loca]iile unde exist` consum de energie electric` [i de gaze naturale.
Completare notificare schimbare furnizor (pentru clien]ii care nu sunt \n portofoliul Electrica Furnizare)
[i cerere de \ncheiere contract [i semnarea noului contract de furnizare.
Oferta este valabil` pân` la data de 15.02.2019 pentru clien]ii casnici, \n limita cantit`]ilor de energie
electric` [i gaze naturale disponibile, pentru perioada de furnizare 01.01.2019 - 31.12.2019.

Pentru încheierea contractului de furnizare te invit`m:
• s` utilizezi mediul virtual, la adresa http://www.electricafurnizare.ro/clienti/incheie-un-contract-online/ sau \n MyElectrica;
• la punctele de rela]ii cu clien]ii, unde vei beneficia de consiliere personalizat`;
• s` ne contactezi la:
• adresa de e-mail: oferta@electricafurnizare.ro
• serviciul Call Center - 0244.406.006, de luni pân` vineri, de la 08:00 la 20:00.
Dorim s` fim furnizorul t`u, pentru c` \]i oferim:
• un pre] corect [i condi]ii de plat` avantajoase;
• stabilitatea [i garan]ia unui pre] fix;
• factur` electronic` [i plat` electronic` prin contul MyElectrica; canal de comunicare prin Call center cu num`r unic; transmiterea
indexului autocitit prin intermediul unui num`r de telefon gratuit;
• accesul la MyElectrica, ce face posibil` interac]iunea în mediul online, putând s`-]i gestionezi rela]ia cu furnizorul cu minim de
resurse financiare [i de timp.
Cu deosebit` considera]ie,
Echipa Electrica Furnizare

