Cerere încheiere contract de furnizare
energie electrică

gaze naturale

1. Date client
Denumire client

Cod client

CNP/CUI/Nr. înreg.

Reprezentant legal

Domiciliu/ Sediu
E -mail

Telefon mobil

2. Adresă de corespondenţă (dacă diferă faţă de pct.1)
Adresă corespondență

Prin prezenta solicit încheierea contractului de furnizare și mandatez E.ON Energie România să solicite în numele meu și
pe seama mea și să primească de la Operatorul de rețea Certiﬁcatul de Racordare pentru locul de consum menționat în
prezentul document:
3. Loc de consum (POD / CLC):
Adresă loc consum

4. Produsul ales este:
5. Documente anexate:
Act de identitate/certiﬁcat de înregistrare la Registrul Comerțului (copie)
Declarație pe proprie răspundere care să dovedească folosința imobilului reprezentând locul de consum

Cunoscând dispoziţiile articolelor din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii şi în înscrisuri, precum şi faptul că falsul
şi uzul de fals se pedepsesc cu închisoarea, declar pe proprie răspundere că:
- documentele în copie prezentate la încheierea contractului de furnizare sunt conforme cu originalele.
- în spaţiul reprezentând locul de consum menţionat mai sus se desfăşoară numai activităţi casnice şi energia
electrică și /sau gazele naturale se utilizează în scopul încălzirii spaţiului, producerii apei calde şi / sau pentru
gătit.*
*Declarația este valabilă numai în măsura în care persoana care declară este un client casnic.

Prin prezenta cerere de încheiere a contractului de furnizare menţionez următoarele:
Declar pe proprie răspundere că indexul contorului de măsurare a energiei electrice/ gazelor naturale la locul de
consum de mai sus, la data încheierii prezentei cereri, este de:
Am luat la cunoştinţă contractul propus de E.ON Energie România şi sunt de acord cu încheierea lui pentru locul de
consum menţionat la pct. 3.
6. Convenția de consum solicitată:
Cantiate
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Energie electrică [kWh]
Gaze naturale [mc]

Dată
Semnătură

Nume, Prenume

Ianuarie

Februarie

Martie

Aprilie

Mai

Iunie

Iulie

August

Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie

