E.ON ProGas
Pentru bunul mers al afacerii tale

Suntem E.ON Energie România, unul dintre cei mai importanți furnizori de energie și servicii energetice la nivel global. În
România suntem din anul 2005 și furnizăm energie la peste 3 milioane de clienți business și rezidențiali.
Îți mulțumim pentru interesul acordat și îți prezentăm oferta noastră de furnizare gaze naturale pentru

Ofertă furnizare gaze naturale
pentru afacerea ta
E.ON ProGas este produsul special conceput pentru bunul mers al afacerii tale
ai un preț de furnizare variabil corelat cu evoluția pieței de gaze naturale
ai un produs adaptat nevoilor obiectului tău de activitate
ai calitate a furnizării gazelor naturale prin condiții contractuale corecte
Oferta E.ON ProGas este dedicată clienților noncasnici.

!

Încheierea contractului în baza acestei oferte este condiționată de existența cantităților de gaze naturale disponibile
în vederea furnizării

Suntem transparenți cu cât și de ce plătești

Preţul ﬁnal cu TVA este exprimat in lei/kWh şi nu include acciza. Acciza va ﬁ aplicată ﬁecărei facturi lunare, conform cu Codul ﬁscal in vigoare.
Tarifele reglementate de transport şi de distribuţie a gazelor 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 aria de distribuţie şi
categoria de consum. Valoarea tarifelor reglementate se stabileşte prin legislaţia în vigoare aplicabilă la momentul facturării.

Energie pentru afacerea ta

Este important să știi
Prețul plafonat la gaze naturale este 0,37 lei/kWh cu TVA inclus în cazul clienților noncasnici al căror consum anual de
gaze naturale realizat în anul 2021 la locul de consum, este de cel mult 50.000 MWh, precum și în cazul producătorilor
de energie termică. Găsești mai multe informații pe ww.eon.ro/plafonare-pret.
În funcție de opțiunea ta, ne putem ocupa noi de tot procesul de schimbare a furnizorului (trecerea de la vechiul
furnizor la E.ON Energie România)
Contractul se va derula pe o perioadă de 12 luni, cu posibilitate de prelungire
Contractul poate înceta la termen, îl poți denunța (în alte situații decât schimbarea de furnizor) printr-o notiﬁcare
transmisă cu 21 de zile înainte de data dorită pentru încetarea contractului sau poate ﬁ reziliat de E.ON în caz de
neplată
Transmiterea facturii se va realiza prin poștă sau online în contul tău E.ON Myline și pe mail, după activarea facturii
electronice
Termenul de plată al facturii este de 5 zile calendaristice de la data emiterii acesteia
Îți punem la dispoziție diverse modalități pentru plata fără comision a facturii tale E.ON: online - direct din contul tău
E.ON Myline, Debit Direct, Internet Banking, transfer bancar sau numerar în rețeaua partenerilor acceptați

Energia noastră te susține inteligent
Pentru ca tu să ai mai mult timp pentru activitatea de business oferta noastră include și soluții digitale prietenoase cu
tine dar și cu mediul:

E.ON Myline - acces rapid la informații utile oriunde te-ai aﬂa
vizualizare sold și facturi, inclusiv istoric, și plata online fără comision
plată cu cardul, chiar și simultan pentru mai multe locuri de consum
transmitere index autocitit, vizualizare calendar citiri și istoric indecși
actualizare convenție de consum și graﬁce de consum
informații despre veriﬁcarea/revizia instalației de utilizare gaze naturale
sumar contract

Intră pe eon.ro/myline
și creează-ți un cont personal
sau instalează gratuit
aplicația mobilă

În plus, beneﬁciezi de servicii utile afacerii tale:
Consultanță comercială și suport specializat pentru încheierea contractului de
furnizare, precum și intermedierea relației cu operatorul de distribuție
căi gratuite pentru transmiterea indexului autocitit: E.ON Myline, E.ON Chat de pe
eon.ro, telefonic la 800 800 900
Info SMS la 3730, 7 zile din 7, pentru interogare sold și conﬁrmare plată preaviz
Factură electronică disponibilă prin activarea acesteia în contul Myline al ﬁrmei
tale. Factura electronică are valoare ﬁscală și poate ﬁ descărcată oricând, direct
din cont.

Un gest mic poate ajuta la
crearea unui viitor nelimitat
de verde!
Activează factura electronică
și salvează anual 2 copaci.

Pentru încheierea contractului de furnizare avem nevoie de o copie a următoarelor documente:
certiﬁcat de înregistrare de la Oﬁciul Național al Registrului Comerțului
declarație pe proprie răspundere privind destinația spațiului și a dreptului de folosință
cerere de încheiere a contractului de furnizare
Prezenta ofertă este întocmită la data de 16.12.2022 și este valabilă până la data de 31.12.2022 în măsura în care
există cantități disponibile în vederea furnizării.
Pentru a accepta oferta ne poți contacta la adresele speciﬁcate mai jos. Poți încheia contractul de furnizare și pe
platforma informatică administrată de ANRE (POSF).
Ne străduim să ne îmbunătățim în permanență portofoliul de produse cu soluții inovatoare de energie care să ajute
afacerea ta să exceleze.
Cu energie,
Echipa E.ON

E.ON Energie România
eon.ro/contact
O.P. 9, C.P. 10, Târgu-Mureș
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