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E.ON Energie România îmbină tradiţia furnizării de gaze naturale cu experienţa globală şi
profesionalismul propriu concernului german E.ON, pentru a oferi cele mai potrivite soluţii energetice
clienţilor noştri. Acţionăm cu responsabilitate şi deschidere, fiind primul furnizor integrat de energie din
România. Asigurăm gaze naturale şi energie electrică către un portofoliu de peste 3,5 milioane de clienţi,
faţă de care ne-am asumat angajamentul unui parteneriat bazat pe seriozitate şi asigurarea unei vieţi mai
bune.

Centrul Business Market
Est
Stefan cel Mare 22, 600359 Bacau
T|+40 23 2325-974
F

Vă invităm să consultaţi oferta de gaze naturale dedicată companiei dumneavoastră.

Avantajele ofertei E.ON Standard
Produsul E.ON Gaz Standard de la E.ON Energie România vă oferă:


alegerea potrivită pentru o planificare riguroasă a costurilor cu gazele naturale



siguranţa şi predictibilitatea de care aveţi nevoie, prin preţul fix, garantat pe durata unui an
contractual



consultanţă comercială şi servicii online

 Informaţii comerciale
Cantitatea totală prognozată de gaze naturale este de 300.00 MWh/an.
Vă oferim un preț de furnizare pentru gazele naturale diferenţiat în funcţie de categoria de consum
în care se încadrează consumul dumneavoastră anual, conform tabelului din Anexă.

PCMSM-EER-10-F26 valabil de la 01.11.2016

Preţul contractual include preţul de furnizare, tarifele reglementate de transport şi distribuţie (în funcţie de distribuitorul din
zona de distribuţie în care se află locul de consum şi de categoria de consum a locului de consum). Încadrarea clienţilor în
categorii de consum se face de către furnizor cu acordul operatorului de distribuţie/operatorului de transport şi de sistem
pentru fiecare loc de consum al clientului, conform legislaţiei în vigoare.

Vă rugăm să păstraţi caracterul de confidenţialitate al prezentei oferte

Manager Vânzări
MIHAELA-CRISTINA
BAGHIU
T +40 758 112-227
F|mihaela-cristina.baghiu@eonromania.ro

Servicii suplimentare incluse
În preocupările noastre punem clientul pe primul loc. Iar pentru ca dumneavoastră să aveţi mai mult timp la
dispoziţie pentru activitatea de business, oferta noastră mai include:


Persoană de contact dedicată pe durata derulării parteneriatului nostru.



Consultanţă comercială şi suport pentru încheierea contractului de furnizare, precum şi
intermedierea relaţiei cu operatorul de distribuţie şi operatorul de transport.



Acces 24/7 la informaţii prin portalul online E.ON Myline (www.myline-eon.ro) unde puteţi
consulta datele de consum şi datele privitoare la factura lunară.



Factură electronică gratuită, disponibilă prin activarea acesteia în contul E.ON Myline al
companiei dumneavoastră. Contul se poate activa fără costuri, la semnarea contractului de furnizare.
Factura electronică are valoare fiscală şi poate fi descărcată oricând, direct din cont.

Termene şi condiţii contractuale


Contractul de furnizare se încheie pentru perioada 01.07.2020 - 01.07.2021



Factura de consum se va emite lunar, termenul de plată fiind de de zile calendaristice de la emitere.



Tarifele reglementate de transport şi distribuţie sunt stabilite prin lege şi se pot modifica pe
parcursul derulării contractului prin ordine şi decizii ale Autorităţii Naţionale de Reglementare în
domeniul Energiei (ANRE).



Preţurile nu conţin TVA şi acciza, conform Codului fiscal în vigoare

Prezenta ofertă este personalizată pentru nevoile dumneavoastră de consum de gaze naturale şi este
valabilă până la data de 18.06.2020.
Prin ofertele noastre, atât pentru gaze naturale cât şi pentru energie electrică , vă punem la dispoziţie confort,
accesibilitate, planificare şi gestionare eficientă a costurilor. Căutăm să dezvoltăm în permanenţă soluţiile cele
mai bune pentru a contribui la un parteneriat valoros, bazat pe încredere şi seriozitate.

Consultanţă tehnică pentru clienţii noştri business
Specialiştii noştri sunt pregătiţi să vă ofere gratuit servicii de consultanţă tehnică, atât pentru furnizarea de
gaze naturale, cât şi pentru furnizarea de energie electrică. Puteţi solicita sprijinul consultanţilor tehnici, prin
intermediul persoanei de contact dedicate dumneavoastră, pentru:


soluţia de extindere a conductei de gaze naturale şi branşamentul



obţinerea acordului de acces de la operatorul de distribuţie de gaze naturale



înţelegerea modalităţilor de compensare a energiei reactive



prezentarea posibilelor surse de pierderi în reţeaua de energie electrică şi modalităţi de reducere a
pierderilor
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E.ON Energie România deţine experienţa şi resursele necesare pentru a fi furnizorul dumneavoastră de energie pe termen
lung.

Data

Semnătura manager vânzări

MIHAELA-CRISTINA BAGHIU
Managerul dumneavoastră de vânzări E.ON (Nume Prenume)

Date de contact:
E-mail: mihaela-cristina.baghiu@eon-romania.ro
Telefon: 0758 11 22 27

Vă rugăm să păstraţi caracterul de confidenţialitate al prezentei oferte

Anexa la Oferta E.ON Gaz Standard pentru furnizarea de gaze natural

Nume distribuitor

Categorie
de consum

Preţ de
furnizare
[Lei/MWh]

Tarif de
distribuţie
[Lei/MWh]

Tarif de
transport
[Lei/MWh]

DISTRIGAZ SUD RETELE SRL

C1

72,00

31,49

11,01

114,50

DISTRIGAZ SUD RETELE SRL

C2

72,00

29,66

11,01

112,67

DISTRIGAZ SUD RETELE SRL

C3

72,00

28,27

11,01

111,28

Preţurile nu conţin TVA şi acciza conform Codului Fiscal în vigoare.
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Preţ de
contract
[Lei/MWh]

Data

Semnătura manager vânzări

MIHAELA-CRISTINA BAGHIU
Managerul dumneavoastră de vânzări E.ON (Nume Prenume)

Vă rugăm să păstraţi caracterul de confidenţialitate al prezentei oferte

