Anexa Condiţii comerciale la Contractul nr. ________________________
E.ON Life Gas

E.ON Energie România S.A.

1. Servicii/Beneficii incluse




2.

Preţ de furnizare al gazelor naturale 0.06500 lei/kWh
Preţ de furnizare gaze naturale corelat cu evoluţia pieţei
Calitate şi siguranţă a furnizării prin condiţii contractuale corecte
Acces gratuit de pe telefon, tabletă sau PC la contul personal E.ON Myline – istoric facturi
şi plăţi, transmitere index contor, factură electronică, actualizare convenţie de consum

Preţuri şi tarife
Preţ gaze naturale [Lei/kWh]
Abonament [Lei/Loc de
consum/zi]
Cost de transport [Lei/kWh]
Tarif reglementat de distribuţie
[Lei/kWh]

0.06500 lei/kWh

O.P. 9 C.P. 10
Tîrgu Mureş, Mureş

0800 800 900
0800 800 366

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

lei/zi/loc de consum
0.00846 lei/kWh

Sediu Central:

EL

în funcţie de aria de distribuţie şi categoria de consum

Pandurilor 42

Tîrgu Mureş, Mureş
CUI: RO 22043010

Preţul de furnizare nu conţine TVA şi acciză. Tarifele reglementate de transport şi de distribuţie
a gazelor naturale sunt stabilite prin ordine şi decizii ale Autorităţii Naţionale de Reglementare
în domeniul Energiei (ANRE) şi pot fi modificate pe parcursul derulării contractului. Valoarea
tarifelor reglementate se stabileşte prin legislaţia în vigoare aplicabilă la momentul facturării.
3.

4.

Cătălin Iordache

D

Lunar, în format electronic prin activarea facturii în contul
E.ON Myline activat cu adresa email:
_________________________________________________
Lunar, in format tiparit prin servicii postale
Am luat la cunostinta_______________________________
30 zile calendaristice de la data emiterii
Lunar

O

Termen de plată
Frecvenţă de facturare
Termene şi condiţii

Perioadă contractuală

24 luni, cu posibilitate de prelungire, conform clauzelor
contractuale
Denunţarea contractului se poate face de către client cu o
notificare prealabilă de 21 de zile

M

Condiţii de denunţare a
contractului

5.

Alte menţiuni

Prezentele Condiţii comerciale sunt aplicabile începând cu data intrării în vigoare a Contractului,
pentru perioada contractuală mai sus menţionată. Modificarea Condiţiilor comerciale (inclusiv
în ceea ce priveşte preţul de furnizare a energiei active) se poate realiza numai după comunicarea
către Client a unei notificăriprealabile, conform prevederilor speciale menţionate în Condiţiile
generale contractuale. Prezenta ofertă se adresează clienţilor persoane fizice, pentru consum de
energie electrică în scop casnic.

Data semnării
Semnătură
Reprezentant E.ON
Prenume Nume
Semnătură
Reprezentant E.ON
Prenume Nume

Capital social subscris şi vărsat:
184.781.415,00 lei
Consiliul Director

Facturare şi condiţii de plată
Modalitate de transmitere

Nr. ORC: J26/1194/2007

Semnătură client
Nume Prenume

(Director General)
Claudia Griech
(Director General Adj.)
Activează-ți contul
Myline folosind: Codul de
client
Codul de încasare:

