Ofertă personalizată pentru furnizarea energiei electrice
ENEL SIMPLU ANUAL SALUT
Stimate(ă) domnule/doamnă,
Avem o veste bună pentru dumneavoastră, un preţ fix pentru 12 luni!
Vă propunem să beneficiaţi de facilităţile liberalizării pieţei de energie electrică şi să optaţi pentru o ofertă competitivă
cu servicii personalizate.
Vă oferim un preț avantajos, pentru componenta de energie electrică activă furnizată, de 0,366 lei/kWh.

Componentele preţului de furnizare a energiei
Tarife reglementate de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (lei/kWh)
Preţ ofertă energie
electrică
(lei/kWh)

0,366

Transport

Distribuţie
Servicii sistem

TG

TL

0,00130

0,01922

JT

0.01196

0,20635

Facilități
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

Facturi detaliate, cu evidenţierea costurilor;
Contul MyEnel prin care aveți acces la toate informațiile despre contract și facturi;
Factură electronică și notificări prin SMS;
Oricând, de oriunde, aveți acces în timp real la contul MyEnel prin aplicația mobilă;
Canale diversificate de plată: majoritatea băncilor cu reţea naţională, Pay Point, Payzone, OMV, Credit Coop,
ATM, direct debit, Internet banking, card 3D Secure;
Intermedierea relației cu operatorul de distribuție și cel de transport;
Predictibilitate, gestionarea mai ușoară a bugetului;

VALABILITATE CONTRACT
Contractul de furnizare va fi valabil pe perioada de valabilitate a Avizului Tehnic de Racordare emis pentru locul de
consum în cauză. Data de intrare în vigoare a contractului este condiţionată de acceptul dumneavoastră şi de
finalizarea contractului de distribuţie.
Părţile se obligă să menţină contractul pe o perioadă de 12 luni de la data activării furnizării. În cazul în care una
dintre părţi doreşte denunţarea anticipată, aceasta se va face numai cu o notificare prealabilă de 21 zile.
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CONDIŢII ECONOMICE
Preţul pentru componenta de energie electrică activă (preț ofertă energie electrică) rămâne neschimbat pe o
perioadă de 12 luni de la data intrării în vigoare a contractului.
Pe toată perioada de derulare a contractului furnizorul va suporta integral costurile cu dezechilibrele.
Preţul de ofertă nu conţine accize, TVA, contribuţia pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi valoarea certificatelor
verzi.Tarifele reglementate sunt stabilite de Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) în
funcţie de nivelul de tensiune în punctul de delimitare şi zona de distribuţie. Acestea, precum si celelalte componente
facturate - accize, TVA, contribuţia pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi valoarea certificatelor verzi, pot fi
modificate pe parcursul derulării contractului ca urmare a modificării legislaţiei aplicabile. Această prevedere se aplică
şi pe perioada de valabilitate a ofertei, respectiv până la intrarea în vigoare a contractului.
Condiţii de facturare:
• Fără factură de avans, fără garanţii;
• Factura lunară cu termen de plată de 15 zile de la data emiterii.
Neachitarea facturii în termen de 15 zile de la data scadenţei atrage dobânzi penalizatoare, egale cu nivelul dobânzii
datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare, conform menţiunilor din condiţiile generale de furnizare,
precum şi a prevederilor actelor normative în vigoare. Dobânzile penalizatoare vor fi datorate începând cu prima zi
dupa scadenţă şi până la data plăţii, exclusiv.
Oferta este valabilă până la data de 31.07.2021

CONTACT
Ne puteți contacta pentru încheierea contractului utilizând oricare dintre modalitățile următoare: Punctul Enel cel mai
apropiat, adresa de email contactee.ro@enel.com și telefonul Call Center 0219977 apel cu tarif normal, program LV 08:00-20:00, S 08:00-13:00.
Ne-ar face o deosebită plăcere să punem bazele unei relaţii de colaborare reciproc avantajoase, în condiţiile pieţei
concurenţiale.
Cu stimă,
Enel Energie SA
Director General Chiriac Marius-Adrian
Prin împuternicit
Director Vânzări Indirecte
Dună Ionuț-Adrian
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