E.ON Home Electric

Ofertă tip energie electrică

Dragă client,

E.ON Energie România S.A.

Ne bucurăm că eşti interesat de produsele noastre şi că îţi doreşti să devenim partenerul tău în
furnizarea serviciului de electricitate.
Oferta E.ON Home Electric este special concepută pentru consumul de electricitate în scop
casnic şi se adresează persoanelor fizice.

De ce să alegi E.ON Home Electric?
• Factură ușor de plătit și simplu de înțeles
• Garanția unui preț competitiv si transparent pe toată perioada contractuală
• 24/7 acces gratuit de pe telefon/tabletă/PC în contul tău E.ON Myline
Preț de furnizare energie activă
Abonament energie activă
Tarif reglementat de transport

0,270 lei/kWh
0,4 lei/zi/loc de consum
0,03242 lei/kWh

Tarif reglementat de distribuţie

În funcţie de nivelul de tensiune şi aria de distribuţie a
locului de consum
• Preţul de furnizare nu conţine certificate verzi, contribuţie pentru cogenerarea de înaltă
eficienţă, tarif mediu de transport de introducere în reţea (TG), tarif de extragere din reţea
(TL), tarif pentru serviciul de sistem (SS), TVA şi acciză.
• Tarifele reglementate de transport şi de distribuţie a energiei electrice, contribuţia pentru
cogenerarea de înaltă eficienţă, valoarea certificatelor verzi sunt stabilite prin ordine şi
decizii ale Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) şi pot fi
modificate pe parcursul derulării contractului. Mai multe detalii privind tarifele reglementate
se regăsesc pe anre.ro sau eon.ro.

O.P. 1 C.P. 10
Tîrgu Mureş, Mureş

eon.ro
eon.ro/myline
serviciiclienti@eon-romania.ro

Sediu Central:
Tîrgu Mureş, Mureş
CUI: RO 22043010
Nr. ORC: J26/1194/2007
Capital social subscris şi vărsat:
184.781.415,00 lei
Consiliul Director
Cătălin Iordache
(Director General)
Claudia Griech
(Director General Adj.)

Facturare și condiții de plată
Modalităţi de transmitere

Prin servicii poştale sau în format electronic*

Termen de plată
Modalităţi de plată

30 de zile calendaristice de la data emiterii
Online, direct din contul E.ON Myline, numerar în reţeaua
partenerilor acceptanţi, prin transfer bancar, debit direct
și Internet Banking

Termene şi condiţii contractuale
Durata contractului
Condiţii de denunţare

*dacă clientul activează factura electronica în contul său E.ON Myline

12 luni, cu posibilitate de prelungire conform clauzelor
contractuale
Prin notificare cu 21 de zile înainte de data dorită pentru
încetarea contractului

Garanţii

E.ON
E.
poate solicita constituirea de garanţii financiare
pentru situaţiile şi în cuantumul prevăzute în contract

Documentele necesare pentru
încheierea contractului de
furnizare

Cerere de încheiere a contractului de furnizare, act de
identitate, act de proprietate sau, după caz, alte documente
care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului care face
obiectul locului de consum, certificat / aviz tehnic de
racordare

Pentru acceptarea ofertei şi demararea procesului de încheiere a contractului te poţi adresa
consultanţilor de vânzări în magazinele E.ON sau poţi transmite acceptul tău prin e-mail la
serviciiclienti@eon-romania.ro sau prin corespondenţă la O.P. 1, C.P. 10, Târgu Mureş.
Cu energie,
Echipa E.ON

Valabilitate ofertă:
01.09.2020-30.09.2020

