Enel Gaz Simplu Salut (*Regul) pentru clienții C1, C2, C3 – categoria: CASNIC
Ofertă valabilă pentru clienții finali conectați direct la sistemul de transport/conductă de alimentare din amonte (consum
anual mai mic sau egal cu 28 000 MWh) și pentru clienții finali conectați în sistemul de distribuție (categoriile de consum
C1, C2 și C3).
În fiecare zi, Enel aduce energie electrică la milioane de români. Lansăm mereu servicii și oferte noi, create pentru
nevoile clienților noștri. De aceea, vă prezentăm în continuare Enel Gaz Simplu Salut (*Regul), oferta pentru furnizarea
gazelor naturale pe piaţa liberă pentru locul/locurile dumneavoastră de consum.
ACELAȘI PREȚ TIMP DE 12 LUNI
Prezenta ofertă este destinată clienţilor cu consum de tip casnic şi conţine un preţ al gazelor naturale de 0,092 lei/kWh,
la care se adaugă tarifele reglementate descrise mai jos. Preţul gazelor naturale rămâne neschimbat pe o perioadă de
12 luni de la data activării furnizării.

Zona distribuţie

Preț gaze naturale
Lei/kWh

0,092

Tarife reglementate
Lei/kWh
Cost de transport

Distribuție

0.012

Diferă în funcţie de zona de
distribuţie în care se află
locul de consum.

Preţul din ofertă nu conţine accize și TVA.
Prețul gazelor naturale include și prețul de înmagazinare.
Tarifele pentru serviciile de transport şi cele de distribuţie a gazelor naturale, precum şi alte tarife ce pot fi introduse de
autoritatea competentă nu pot fi negociate şi sunt supuse reglementării Autorităţii Naţionale de Reglementare în
domeniul Energiei. Acestea pot fi modificate pe parcursul derularii contractului ca urmare a modificării legislaţiei
aplicabile. Modificarea prețurilor pentru componentele reglementate se va face fără semnarea unui act adițional,
îndeplinindu-se doar formalitățile de notificare agreate. Această prevedere se aplică şi pe perioada de valabilitate a
ofertei, respectiv până la intrarea în vigoare a contractului.
Mai multe detalii privind aceste componente puteţi găsi pe www.anre.ro sau pe www.enel.ro, în secțiunea dedicată gazelor
naturale.
Prezentele condiții economice vor fi aplicate pentru o perioadă de 12 luni. Denunţarea unilaterală a contractului
se va putea efectua, din iniţiativa Clientului, cu notificarea prealabilă cu un termen preaviz de 21 de zile calendaristice.
Denunţarea unilaterală a contractului din iniţiativa clientului devine efectivă sub condiţia achitării în prealabil a tuturor
obligaţiilor de plată, mai puţin a celor care fac obiectul unor litigii aflate pe rolul instanţelor de judecată.
MAI MULTE AVANTAJE ÎNTR-UN SINGUR PACHET






Asistenţă dedicată prin intermediul unui consultant Enel;
Gestionarea relaţiei cu operatorul de reţea în baza mandatului acordat;
Facturi detaliate, cu evidențierea costurilor;
Oricând, de oriunde, aveti acces în timp real la contul MyEnel prin aplicația mobilă;
Factura electronică și notificări prin SMS.

CONDIŢII DE FACTURARE



Factură lunară cu termen de plată de 15 zile de la data emiterii;
Canale diversificate de plată: toate băncile cu reţea naţională, Pay Point, Payzone, OMV, Credit Coop, ATM,
direct debit, Internet banking, card 3D Secure.
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DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNTOCMIREA CONTRACTULUI DE FURNIZARE GAZE NATURALE





Actul de identitate;
Actul de deţinere/închiriere a spaţiului;
Declaraţia pe propria răspundere privind destinaţia spaţiului, precum şi faptul că în spaţiul respectiv gazele
naturale sunt utilizate numai pentru desfăşurarea activităţilor casnice (în cadrul contractului de furnizare);
Alte documente, dacă este cazul.

ALEGE ENEL GAZ SIMPLU SALUT
Pentru mai multe detalii, ne puteţi contacta prin e-mail la adresa contactee.ro@enel.com sau telefonic la 021 9977 apel
cu tarif normal, de luni pana vineri in intervalul orar 08.00 - 20.00 si sambata intre 08:00-13:00.
Oferta se consideră acceptată prin semnarea cererii de încheiere contract sau în condiţiile transmiterii unei scrisori
angajante în acest sens, în format electronic la adresa de e-mail contactee.ro@enel.com sau prin alte mijloace de
corespondenţă agreate.
Oferta noastră este valabilă până la data 30.04.2021.
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