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Prețuri de furnizare:
Pentru energia electrică:
Preț furnizare energie electrică
Abonament

0,26099
0,24

lei/kWh
lei/zi/loc de consum

La prețul de furnizare a energiei electrice se adaugă:
 tarifele reglementate de transport și de distribuție a energiei electrice corespunzătoare operatorului de distribuție și
nivelului de tensiune;
 contravaloarea certificatelor verzi și contribuția pentru cogenerarea de înaltă eficiență;
 TVA și accize.
Tarifele reglementate, contribuția pentru cogenerarea de înaltă eficiență, accizele și TVA-ul sunt stabilite și se pot modifica în
conformitate cu legile și reglementările în vigoare.
Pentru gazele naturale:
Preț furnizare gaze naturale
Abonament

0,06293
0,14

lei/kWh
lei/zi/loc de consum

La prețul de furnizare a gazelor naturale se adaugă:
 tarifele reglementate de transport (0,0096 lei/kWh) și de distribuție a gazelor naturale corespunzătoare operatorului
de distribuție și categoriei de consum;
 TVA și accize.
Tarifele reglementate, accizele și TVA-ul sunt stabilite și se pot modifica în conformitate cu legile și reglementările în vigoare.

Facturarea energiei electrice și a gazelor naturale, termene și modalități de plată
Transmitere facturi
Termen de plată
Plata facturilor

Facturile se transmit lunar, prin intermediul serviciilor poștale 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: 10 zile de scadență, la care se adaugă 20 zile în care nu se calculează penalități.
Plata facturilor se poate face prin oricare dintre următoarele modalități: online, prin MyElectrica,
în casieriile proprii, la ghișele unităților bancare, la comercianți, la terminalele unor prestatori de servicii
de încasare, prin instrumente bancare de plată, internet banking, mobile banking etc.

Contractul pentru furnizarea energiei electrice și a gazelor naturale
Durata contractului
Condiții de încheiere
contractului
Pași încheiere contract
Valabilitate ofertă

Până la 31.12.2021, cu prelungire automată conform clauzelor contractuale.
Oferta este valabilă pentru locațiile unde există consum de energie electrică și de gaze a
naturale.
Completare notificare schimbare furnizor (pentru clienții care nu sunt în portofoliul Electrica
Furnizare) și cerere de încheiere contract și semnarea noului contract de furnizare.
Oferta este valabilă până la data de 31.03.2021 pentru clienții casnici, în limita cantităților de energie
electrică și gaze naturale disponibile, pentru perioada de furnizare 01.01.2021- 31.12.2021.

Pentru încheierea contractului de furnizare te invităm:
• să utilizezi mediul virtual, la adresa www.electricafurnizare.ro/clienti/incheie-un-contract-online/ sau în MyElectrica;
• la punctele de relații cu clienții, unde vei beneficia de consiliere personalizată;
• să ne contactezi la:
• adresa de e-mail: oferta@electricafurnizare.ro
• serviciul: Call Center - 0244.406.006, de luni până vineri, de la 08:00 la 20:00.
Dorim să fim furnizorul tău, pentru că îți oferim:
• un preț corect și condiții de plată avantajoase;
• stabilitatea și garanția unui preț fix;
• factura electronică și plata electronică prin contul MyElectrica; canal de comunicare prin Call center cu număr unic;
transmiterea indexului autocitit prin intermediul unui număr de telefon gratuit;
• accesul la MyElectrica, ce face posibilă interacțiunea în mediul online, putând să-ți gestionezi relația cu furnizorul cu
minim de resurse financiare și de timp.
Cu deosebită considerație,
Echipa Electrica Furnizare

