Anexa Condiţii comerciale
la contractul nr. _______________

E.ON Pro Energy
Adresă de corespondenţă
Localitate, Judeţ
Str. Nr. Bl. Sc. Ap.

Preţuri şi tarife energie electrică
Preț de furnizare
Tarif reglementat de
energie activ
transport [lei/kWh]
[lei/kWh]

0.03134

Nivel de tensiune

în funcţie de aria de
distribuţie şi categoria
de consum

EL

0.849

Tarif reglementat de
distribuţie [lei/kWh]

Preţul energiei active nu conţine certificate verzi, contribuţie pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, 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. Tariful reglementat de distribuţie este diferit în funcţie de nivelul
de tensiune şi de aria geografică a locului de consum. Valoarea tarifelor reglementate se stabileşte prin legislaţia în vigoare aplicabilă la momentul facturării.

Valabilitate act
spaţiu

POD

D

Informaţii energie electrică
Cod loc de
Adresă loc de consum
consum

O

Modalitate de transmitere a facturii pentru locul de consum mai sus menționat:
☐Lunar, în format electronic, prin activarea facturii în contul E.ON Myline activat cu adresa email:
_________________________________________________ Clientul își asumă răspunderea că aceasta este o adresă corectă și
validă, iar persoanele care au acces la această adresă de e-mail sunt autorizate să utilizeze contul client E.ON Myline.
☐ Lunar, in format tiparit prin servicii postale
Consum prognozat energie electrică [Kwh]
Ian

Feb

Mar

Apr

Mai

Iun

Iul

Aug

Sep

Oct

Noi

Dec

M

Cod loc de
consum

* Cantităţile lunare solicitate de client se iau în calcul la emiterea facturilor de estimare.
** În lipsa cantităţilor lunare solicitate de client, la emiterea facturilor de estimare se iau în calcul cantităţile determinate în baza istoricului de consum.

Alte menţiuni

Prezentul Contract se încheie pentru o perioadă determinată, pana la data de ________________, cu posibilitatea de prelungire
conform clauzelor contractuale.

Prezentele Condiţii comerciale sunt aplicabile începând cu data intrării în vigoare a Contractului, pentru perioada contractuală mai
sus menţionată.
Modificarea Anexei Condiţii comerciale se poate realiza numai cu notificare prealabilă, transmisă conform condiţiilor menţionate în
Condiții generale şi prezenta Anexă.

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

Semnătură
Nume Prenume

