OFERTĂ TIP
Categorie de clienţi: casnici eligibili
Vă mulţumim pentru interesul dumneavoastră pentru serviciile CEZ Vânzare. Suntem conştienţi că
alegerea furnizorului gaze naturale este o decizie extrem de importantă pentru activitatea
dumneavoastră. Alături de noi vă veți bucura de un parteneriat transparent, capabil să răspundă
prompt cerințelor dumnevoastră și să vă ofere soluții viabile, adaptate nevoilor companiei.
Cu CEZ Vânzare este simplu: fiecare client beneficiază de soluții complete și eficiente, de flexibilitate,
de pachete de servicii unice şi personalizate, în funcţie de domeniul său de activitate.

Beneficiile de care vă puteți bucura și dumneavoastră:
▪
▪
▪
▪

Preț competitiv;
Produse adaptate în funcție de nevoile dumneavoastră;
Portofoliu mare de servicii din care puteți alege;
Suport consistent în momentul transferului de la alt furnizor la CEZ Vânzare.

CEZ Vânzare vă asigură gaze naturale direct de la producător, nu de la un revânzător, iar relația cu
dumneavoastră este una transparentă, care pune interesul clientului nostru pe primul loc.
Promisiunea noastră către clienţi este parteneriatul pe termen lung, un control deplin asupra
consumului gaze naturale, un preţ corect şi o relaţie bazată pe încredere.

Ce îţi oferim: Furnizare gaze naturale pe o perioadă de 12 luni
Categoria de client: tip B1 – B3
Termen de plată: prin transfer bancar, în termen de 15 zile calendaristice de la data emiterii
facturii
▪ Factură electronică sau pe suport hârtie
▪ Data întocmirii ofertei: 22.06.2015
▪ Data ultimei actualizări: 01.04.2018
▪ Perioada de valabilitate ofertă: 31.12.2018
▪ Modalităţi de acceptare a ofertei-tip
▪ Prin transmiterea unei solicitări în scris pe adresa de e-mail: cez_vanzare@cez.ro
▪ Prin transmiterea unei solicitări în scris pe adresa postală: Craiova, str. Calea Severinului Nr, 97,
Et. 1, jud. Dolj.
Detaliile despre toate condiţiile contractului le vom discuta şi analiza împreună pentru a găsi soluţia
potrivită.
Ȋn anexă găsiţi oferta noastră completă.
▪
▪

Cu prietenie şi loialitate,
În numele echipei CEZ Vânzare
Adrian Vintila
Manager Mass Market
CEZ Vânzare
Email:adrian.vintila@cez.ro

ANEXĂ :
DETALII OFERTĂ TIP DE FURNIZARE GAZE NATURALE
Categorie de clienţi: casnici eligibili

Pret *
[lei/MWh]

Clienţi eligibili casnici conectaţi în sistemul de distribuţie Distrigaz Sud Reţele
B.1. Consum anual până la 23,25 MWh
B.2. Consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh
B.3. Consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

126,30
126,28
126,26

Clienţi eligibili casnici conectaţi în sistemul de distribuţie Delgaz Grid
B.1. Consum anual până la 23,25 MWh
B.2. Consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh
B.3. Consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

131,23
130,14
129,65

* Valoarea fiecărei componente a planului de preţuri poate cunoaşte modificări în funcţie de evoluţia
pieţei gazelor naturale. Preţul include preţul gazelor naturale şi tarifele reglementate de ANRE pentru
serviciile de distribuţie, transport, înmagazinare subterană a gazelor naturale, în vigoare la data
întocmirii ofertei. Preţul nu include taxa pe valoarea adaugată, componentă care este specificată
separat pe factura de gaze naturale.
▪ Durata contractului: 12 luni cu posibilitatea de prelungire cu acordul parţilor
▪ Preţul va fi modificat în mod corespunzător cu valoarea ajustărilor introduse de către ANRE, în situaţiile
în care apar modificări ale tarifelor reglementate care influenţează formarea preţului.
▪ În cazul în care pe parcursul derulării contractului, ca urmare a modificărilor survenite pe piaţa gazelor
naturale, preţul gazelor naturale se modifică, părţile vor negocia cu buna credinţă adaptarea
contractului la noile condiţii. În situaţia în care, ca urmare a negocierilor, nu se ajunge la un consens,
ambele părţi pot denunţa unilateral contractul cu o notificare de 15 zile.
▪ Schimbarea furnizorului: în maxim 21 de zile de la primirea notificării consumatorului, are loc
schimbarea furnizorului actual, conform legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012.
Documente necesare pentru încheierea contractului de furnizare gaze naturale
o Copie CI;
o Cont bancar de virament şi denumirea băncii prin care consumatorul derulează plăţile;
o Actul de proprietate sau alt document care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului care
face obiectul locului de consum;
o Certificatul de racordare, avizul tehnic de racordare sau acordul de acces;
o Acordul scris al proprietarului de drept pentru încheierea contractului de furnizare, dacă
acesta menţiune nu se regăseşte înscrisă în actul de deţinere a spaţiului, în cazul în care
solicitantul persoana fizică/juridică care au calitatea de chiriaşi/concesionari sau altă calitate
similară şi care atestă un drept de folosinţă temporară a locului de consum printr-un act
încheiat cu proprietarul;
o O factură emisă de actualul furnizor;
o Necesarul de consum aferent perioadei de livrare, defalcat pe luni;
o Documentele se depun în copie, semnate, conform cu originalul.

