E.ON Start Electric
Pentru confortul căminului tău

Dragă client,
Îți mulțumim pentru interesul acordat produselor noastre.
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.
Te asigurăm că ne străduim să îți răsplătim încrederea prin grija pe care o avem pentru confortul și siguranța căminului
tău dezvoltând produse și soluții inovatoare de energie.
Iată ce am pregătit pentru tine!

Ofertă furnizare energie electrică
pentru căminul tău
E.ON Start Electric este produsul special conceput pentru confortul căminului tău
ai un preț de furnizare variabil, corelat cu evoluția pieței de energie electrică
ai un produs adaptat nevoilor de consum ale căminului tău
ai calitate și siguranță a furnizării energiei electrice prin condiții contractuale corecte
Oferta E.ON Start Electric este dedicată clienților casnici

Suntem transparenți cu cât și de ce plătești
Preț energie electrică, inclusiv TG [Lei/kWh]
Tarif reglementat de transport TL [Lei/kWh]
Tarif reglementat servicii de sistem [Lei/kWh]
Tarif reglementat de distribuție JT [Lei/kWh]
Preț furnizare energie electrică [Lei/kWh]
Certificate verzi [Lei/kWh]
Contribuție cogenerare [Lei/kWh]
Acciză [Lei/kWh]
TVA [Lei/kWh]

3.54753
0.02557
0.00932
0.25530
3.83772
0.07254
0.00333
0.00542

0.74461
3.91901

Preț final [Lei/kWh] fără TVA
Preț final [Lei/kWh] cu TVA

4.66362

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.

Este important să știi
Te asigurăm că prețul final facturat pentru consumul de energie electrică realizat până la 31 august 2023 va
respecta prevederile OUG nr. 27/2022, cu modificările și completările ulterioare. Găsești mai multe informaţii în
anexă sau pe www.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)
Dacă acceptați această ofertă și condițiile de furnizare propuse de noi, în cel mult 5 zile de la momentul în care ne
transmiteți toate documentele necesare contractării, vom încheia contractul de furnizare
Contractul se va derula pe o perioadă de 12 luni, cu posibilitate de prelungire în mod automat și tacit, dacă niciuna din
părți nu își dorește încetarea, sau prin act adițional. Poți consulta contractul pe pagina https://www.eon.ro/info-utile
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 în caz de neplată a
facturilor
În funcție de creșterea prețului de achiziție a energiei, putem ﬁ nevoiți să modiﬁcăm prețul energiei electrice, caz în
care vom reveni cu o nouă ofertă de preț cu cel puțin 45 de zile înainte de data propusă pentru aplicarea noului preț
Dacă închei contractul la distanță sau în afara spațiilor comerciale E.ON, atunci ai dreptul să te retragi din contract în
primele 14 zile calendaristice după încheiere, fără să îți justiﬁci decizia, anunțându-ne în acest sens

Încarcă-te cu energie direct din zona de confort

Transmiterea facturii se va realiza lunar prin poștă sau online în contul tău E.ON Myline și pe e-mail, după activarea
facturii electronice
Termenul de plată al facturii este de 30 de zile calendaristice de la data emiterii acesteia. În caz de neplată va trebui să
plătești dobânzi penalizatoare de 0,04%/zi din ziua următoare scadenței până la plată
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
Îți putem solicita constituirea de garanții în cazul întreruperii furnizării pentru neplata facturii

Energia noastră te susține inteligent
Pentru ca tu să ai mai mult control și timp, 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 alte servicii:
Consultanță comercială și suport specializat prin formularul eon.ro/contact, E.ON
Chat sau prin linia telefonică dedicată 0265 200 366, pentru încheierea contractului
de furnizare, precum și intermedierea relației cu operatorul de distribuție
5 canale pentru transmiterea indexului autocitit: E.ON Myline, E.ON Chat, eon.ro,
SMS la numărul 3730, E.ON Chat, telefonic la 800 800 900
Info SMS la 3730, 7 zile din 7, pentru interogare sold și conﬁrmare plată preaviz
Factură electronică disponibilă direct din contul tău E.ON Myline sau din e-mail.
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:
cerere de încheiere a contractului de furnizare
declarație pe propia răspundere privind destinația spațiului și a dreptului de folosință
act de identitate
Prezenta ofertă este întocmită la data de 15.12.2022 și este valabilă începând cu data de 16.12.2022
și până la data de 31.12.2022
Prețul energiei electrice se aplică conform prezentei oferte și a clauzelor contractuale.
Pentru a accepta oferta intră pe eon.ro - secțiunea ”Energie” și încheie rapid un contract online sau te poți adresa
consultantului de vânzări din cel mai apropiat magazin E.ON, ne poți contacta online, telefon sau în scris la adresa poștală,
speciﬁcate mai jos. Poți încheia contractul de furnizare și pe platforma informatică administrată de ANRE (POSF).
Ne bucurăm că pășești alături de noi în noua lume a energiei și ne straduim să-ți ﬁm alături îmbunătățind constant
serviciile noastre.
Cu energie,
Echipa E.ON

E.ON Energie România
eon.ro/contact
0265 200 366, 0265 200 900
O.P. 9, C.P. 10, Târgu-Mureș

Sediul Central: Pandurilor 42, 540554, Târgu Mureş, Judeţul Mureş, CUI: 22043010, Atribut fiscal: RO, J26/1194/2007, Capital subscris şi vărsat: 323.028.810 Lei
Consiliul Director: Claudia Griech (Director General), Andrei Ștefănescu (Director General Adj.), Ioan Șandru (Director General Adj.)
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Informații privind aplicarea plafonării
prețului la energie
Dragă client,
Pentru a limita efectele provocate de creșterea prețurilor la energie electrică și gaze naturale, pe plan intern și
internațional, statul român a instituit măsuri cu caracter temporar prin actualizările aduse Ordonanței de Urgență a
Guvernului nr. 27/2022, aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale, în perioada 1
septembrie 2022 - 31 august 2023.
Așadar, facturarea energiei va respecta prevederile OUG nr. 27/2022, cu modificările și completările ulterioare, după
cum urmează:
Prețul plafonat la energie electrică este:
maximum 0,68 lei/kWh, cu TVA inclus, pentru clienții casnici care au înregistrat în anul 2021 un consum mediu lunar,
la locul de consum, cuprins între 0,00 - 100 kWh inclusiv
maximum 0,80 lei/kWh, cu TVA inclus, în limita unui consum lunar de maximum 255 kWh, pentru clienții casnici
care au înregistrat în anul 2021 un consum mediu lunar, la locul de consum, cuprins între 100,01 - 300 kWh.
Consumul de energie electrică ce depășeste 255kWh/lună se facturează conform formulei prevăzute la art. 5 alin. (1)
din OUG nr. 27/2002, cu modificările și completările ulterioare
dacă consumul mediu lunar înregistrat în anul 2021 la locul de consum depăşeşte 300 kWh/lună, prețul final facturat
se stabilește conform formulei de la art. 5 alin. (1)* din OUG nr. 27/2022. În cazul în care preţul prevăzut în contractul
de furnizare energie electrică în vigoare este mai mic decât preţul calculat conform formulei, se va aplica preţul
contractual.
*Prețul final calculat conform formulei prevăzute la art. 5 alin (1) presupune însumarea următoarelor componente:
- Componenta de achizitie a energiei electrice din luna respectiva conform conditiilor prevazute in art.6 din OUG nr.27/2022 cu modificările şi
completările ulterioare. Aceasta poate varia de la o lună la alta în funcţie de oferta din piaţa angro;
- Componenta de furnizare, în valoare de 0,073 lei/kWh**;
- tarife reglementate stabilite conform reglementărilor ANRE (tarif distributie,transport și servicii sistem) aferente energiei electrice
- taxe, accize şi contribuţii, inclusiv contribuţia de cogenerare şi certificatele verzi la care se adaugă TVA în cuantum de 19% din preţul final.
**În cazul furnizării de ultimă instanță, componenta de furnizare este în valoare de 0,080 lei/kWh.

Mai multe informații despre plafonarea prețului la energie electrică și/sau gaze naturale găsești pe
www.eon.ro/plafonare-pret.
Ne străduim să devenim din ce în ce mai buni și suntem mereu la dispoziţia ta pentru orice alte informaţii necesare.
Cu energie,
Echipa E.ON

Preț furnizare energie electrica pentru oferta tip E.ON Start Electric
Operator Distributie

MOLDOVA
BANAT
DOBROGEA
MUNTENIA SUD
OLTENIA
MUNTENIA NORD
TRANSILVANIA NORD
TRANSILVANIA SUD

Pret
energie
electrica,
inclusiv TG
[Lei/kWh]

Tarif
reglementat
de transport
TL [Lei/kWh]

Tarif
reglementat
servicii de
sistem
[Lei/kWh]

Tarif
reglementat
de distribuție
JT [Lei/kWh]

Preț
furnizare
energie
electrică
[Lei/kWh]

Certificate
verzi
[Lei/kWh]

Contribuție
cogenerare
[Lei/kWh]

Acciză
[Lei/kWh]

Preț final fără
abonament
[Lei/kWh],
fara TVA

Preț final
fără
abonament
[Lei/kWh],
cu TVA

3.54753
3.54753
3.54753
3.54753
3.54753
3.54753
3.54753
3.54753

0.02557
0.02557
0.02557
0.02557
0.02557
0.02557
0.02557
0.02557

0.00932
0.00932
0.00932
0.00932
0.00932
0.00932
0.00932
0.00932

0.25530
0.21680
0.25935
0.20223
0.27193
0.25531
0.22599
0.23799

3.83772
3.79922
3.84177
3.78465
3.85435
3.83773
3.80841
3.82041

0.07254
0.07254
0.07254
0.07254
0.07254
0.07254
0.07254
0.07254

0.00333
0.00333
0.00333
0.00333
0.00333
0.00333
0.00333
0.00333

0.00542
0.00542
0.00542
0.00542
0.00542
0.00542
0.00542
0.00542

3.91901
3.88051
3.92306
3.86594
3.93564
3.91902
3.88970
3.90170

4.66362
4.61781
4.66844
4.60047
4.68341
4.66363
4.62874
4.64302

