OFERTA TIP
PENTRU FURNIZARE ENERGIE ELECTRICĂ

Oferta tip adresată consumatorilor casnici și noncasnici cu un consum
mediu anual mai mic de 50.000 kWh/an
Societatea Energy Distribution Services S.R.L. manifestă prin prezenta ofertă interesul de
a deveni furnizorul duneavoastră de energie electrică, angajându-se în furnizarea de energie într-o
manieră transparentă si flexibilă, în aceleasi condiții tehnice de alimentare, după cum este detaliat în
continuare:
• Durata contractului: Contractul de vanzare - cumparare se încheie pe o perioadă de 1 (un) an de
zile cu posibilitatea prelungirii acestuia.
• Cantitatea de energie: acoperirea întregului necesar pe perioada de contract.
• Puterea asigurată: acoperirea necesarului în limita avizului de racordare şi a condiţiilor specifice
impuse de Operatorul de Distribuţie.
• Calitatea energiei electrice furnizate: conform Standardului de performanţă pentru serviciul de
furnizare.
• Facturare : Consumul lunar se citește de către distribuitor si se transmite companiei noastre.
În baza indexului transmis de distribuitor se emite factura fiscală care reflectă cantitatea de
energie electrică efectiv consumată de dumneavoastră.
Transmiterea facturii se va realiza la adresa de corespondenta si prin posta electronica (email) comunicată de către client.
• Acceptarea ofertei: Prezenta ofertă de furnizare energie electrică poate fi acceptată de către
cumparator printr-una din urmatoarele cai :
- telefonic, la nr. 021 210 33 76;
- prin fax, la nr. 021 211 50 04;
- prin e-mail, la adresa : office@energydistribution.ro
• Serviciul gratuit de asistență, suport și consultanță
Prin echipa noastră dedicată de specialiști vă punem la dispoziție, cu prioritate, asistența și
informațiile de care aveți nevoie privind furnizarea energiei electrice.

1

Oferta tip

Pret energie

Pret lei/ MWh

230

 La aceste preţuri se adaugă tarifele de transport, de servicii de sistem şi de distribuţie,
contribuţia pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, valoarea certificatelor verzi, accize şi TVA;
 Preţul final diferă în funcţie de zona de distribuţie în care se află locul de consum.
Prezenta ofertă este valabilă până la data de 31.12.2018.

Cu stimă,
Sorina Mirea
Director General

2

