Liberalizarea pieței de gaze naturale
- informații importante pentru tine!
Dragă client,
Îți mulțumim pentru încrederea acordată și ne bucurăm că suntem furnizorul tău tradițional de gaze naturale.
Te informăm că, începând cu 1 iulie 2021, prețul tău de furnizare gaze naturale se va modiﬁca după cum urmează:

E.ON Standard Gas este oferta cu noul preț pentru furnizarea gazelor naturale
pe care ți-l propunem începând cu 1 iulie 2021:
În perioada 1 iulie - 31 decembrie 2021, prețul tău de furnizare va fi:

În perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2022, prețul tău de furnizare va fi:

Preț gaze naturale [Lei/kWh]
Cost reglementat de transport [Lei/kWh]
Tarif reglementat de distribuție [Lei/kWh]
Categorie consum

0,11322
0,00846
0,03010
C1

Preț gaze naturale [Lei/kWh]
Cost reglementat de transport [Lei/kWh]
Tarif reglementat de distribuție [Lei/kWh]
Categorie consum

0,12104
0,00846
0,03010
C1

Preț furnizare gaze naturale* [Lei/kWh]

0,15178

Preț furnizare gaze naturale* [Lei/kWh]

0,15960

*Prețul de furnizare include costul de transport, de înmagazinare, tariful de distributie. La prețul de furnizare se adaugă TVA. Costul de transport și tariful
reglementat de distribuție a gazelor naturale sunt stabilite prin ordine și decizii ale Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) și
pot ﬁ modiﬁcate pe parcursul derulării contractului. Mai multe detalii privind tarifele reglementate se regăsesc pe anre.ro sau eon.ro.

În lipsa unui răspuns din partea ta până la 1 iulie 2021, vom considera oferta aceasta acceptată tacit și contractul încheiat.
Toate prevederile de interes sunt cuprinse în contractul de furnizare, pe care îl poți consulta pe eon.ro. Aici îți arătăm pe scurt
principalele modiﬁcări față de condițiile comerciale actuale:
- în cazul neplății la timp a facturii, dobânzile penalizatoare sunt de 0,04% pe zi calendaristică din suma neachitată la scadență,
începând cu ziua următoare datei scadente, până la achitarea integrală a facturii
- E.ON Energie România poate cere operatorului de distribuție întreruperea furnizării oricând după ajungerea la scadență a facturii.
Te vom notiﬁca în prealabil prin trimiterea unui preaviz cu 15 zile calendaristice înainte de întreruperea efectivă a alimentării.
Este important să știi
Pentru că ne dorim să ﬁi întotdeauna mulțumit, dacă nu primim o veste din partea ta, poți sta liniștit: de la 1 iulie 2021 îți
asigurăm în continuare furnizarea gazelor naturale la prețurile E.ON Standard Gas propuse mai sus
Contractul se va derula pe o perioadă de 12 luni de la data încheierii, cu posibilitate de prelungire în mod automat și tacit, dacă
niciuna din părți nu își dorește încetarea, sau prin act adițional
Contractul poate înceta la expirarea termenului de valabilitate, poate ﬁ denunțat de tine printr-o notiﬁcare transmisă cu 21 de
zile înainte de data dorită pentru încetarea contractului sau poate ﬁ reziliat în caz de neplată a facturilor
Ai dreptul să te retragi din contractul E.ON Standard Gas în primele 14 zile calendaristice, fără să îți justiﬁci decizia,
anunțându-ne în acest sens
Transmiterea facturii se va realiza prin poștă sau online în contul tău E.ON Myline, după activarea facturii electronice
Termenul de plată al facturii este de 30 de zile calendaristice de la data emiterii acesteia
Îți punem la dispoziție diverse modalități pentru plata fără comision a facturii tale E.ON: online - direct din contul tău E.ON
Myline, Debit Direct, Internet Banking, transfer bancar sau numerar în rețeaua partenerilor acceptați
Îți putem solicita constituirea de garanții în cazul sistării furnizării pentru neplata facturii
Prezenta ofertă este întocmită la data de 01.05.2021 și este valabilă până în 30.06.2021
În cazul în care dorești o altă ofertă, intră pe www.eon.ro, consultă ofertele noastre și alege ce ți se potrivește cel mai bine.
Pentru că îți apreciem loialitatea, pe verso acestui document ți-am pregătit o ofertă alternativă din piața liberă, ofertă
concepută special pentru nevoia de consum a căminului tău.
Pentru mai multe informații te poți adresa consultantului de vânzări din cel mai apropiat magazin E.ON sau ne poți contacta
online, telefon sau corespondență, speciﬁcate mai jos.
Îți mulțumim că pășești alături de noi în noua lume a energiei și ne straduim să-ți ﬁm alături îmbunătățind constant serviciile
noastre.
Cu energie,
Echipa E.ON

E.ON Energie România
eon.ro/contact
0800 800 900, 0800 800 366
O.P. 9, C.P. 10, Târgu-Mureș
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