Energia noastră
dă viață 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 care este oferta noastră de serviciu universal pentru
furnizarea energiei electrice.

Ofertă furnizare energie electrică
în serviciu universal
Bucură-te de tot confortul cu oferta noastră!
ai un produs adaptat nevoilor de consum ale căminului tău
ai calitate și siguranță a furnizării energiei electrice prin condiții contractuale corecte
Această ofertă de serviciu universal 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]

1,80153
0,02557

Tarif reglementat servicii de sistem [Lei/kWh]

0,00932

Tarif reglementat de distribuție JT* [Lei/kWh]

0,25530

Preț furnizare energie electrică [Lei/kWh]

2,09172

Certificate verzi

0,07254

Contribuție cogenerare
Acciză

0,02044
0,00542

TVA

0,41612

Preț final [Lei/kWh] fără TVA

2,19012

Preț final [Lei/kWh] cu TVA

2,60624

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.

* Tarif al Delgaz Grid. Dacă ai un alt operator de distribuție consultă tabelul anexat

Este important să știi
Ne ocupăm noi de tot procesul de schimbare a furnizorului (trecerea de la vechiul furnizor la E.ON Energie România)
dacă este cazul
Contractul se poate derula pe o perioadă determinată sau nedeterminată, în condițiile stabilite în cuprinsul acestuia și
în legislația aplicabilă
Contractul poate înceta la termen, poate ﬁ denunțat de către tine printr-o notiﬁcare transmisă cu 21 de zile înainte de
data dorită pentru încetarea contractului sau poate ﬁ reziliat în caz de neplată
Dacă închei contractul la distanță, 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
Cu 30 zile înainte de expirarea perioadei de aplicare a prețului îți vom transmite oferta de serviciu universal pentru
perioada următoare
Transmiterea facturii se va realiza lunar prin poștă sau online, în contul tău E.ON Myline, după activarea facturii
electronice
Termenul de plată al facturii este de 15 de zile calendaristice de la data emiterii acesteia. În caz de neplată, va trebui să
plătești dobânzi penalizatoare, așa cum sunt prevăzute în contract
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

Încarcă-te cu energie direct din zona de confort

Energia noastră te susține inteligent
Pentru ca tu să ai mai mult timp pentru pasiunile tale 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
vizualizarea facturii tale și plata online fără comision
transmiterea indexului autocitit
actualizarea convenției de consum
vizualizarea istoricului și graﬁcelor de consum
aﬂarea datei următoarei veriﬁcări/ revizii a instalației de gaze naturale
oferte speciale, notiﬁcări prin aplicația mobilă și e-mail

Intră pe eon.ro/myline
și creează-ți gratuit cont

În plus, beneﬁciezi de alte servicii:
Consultanță comercială și suport specializat prin e-mail, E.ON Chat sau prin linia
telefonică dedicată 0265 200 366, pentru încheierea contractului de furnizare,
precum și intermedierea relației cu operatorul de distribuție
4 canale pentru transmiterea indexului autocitit: E.ON Myline, SMS la numărul
3730, E.ON Chat, telefonic
Interogare info sold SMS, 7 zile din 7
Factură electronică disponibilă prin activarea acesteia în contul tău E.ON Myline.
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 15.06.2022 și este valabilă din 16.06.2022 până la 30.06.2022
Prețul energiei electrice se aplică pentru perioada 16.06.2022 - 30.06.2022.
Pentru a accepta oferta te poți adresa consultantului de vânzări din cel mai apropiat magazin E.ON sau ne poți
contacta online, prin telefon sau corespondență, la datele speciﬁcate mai jos.

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
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Încarcă-te cu energie direct din zona de confort

2/2

Tarif reglementat de distribuție energie electrică
LEI / kWh
Operator
Distributie
MT
JT

Delgaz Grid

Distributie
Oltenia

E-Distributie
Muntenia

E-Distributie
Dobrogea

E-Distributie
Banat

Muntenia
Nord

Transilvania
Nord

Transilvania
Sud

0,07867

0,10020

0,05827

0,08607

0,06891

0,08005

0,08126

0,07915

0,25530

0,27193

0,20223

0,25935

0,21680

0,25531

0,22599

0,23799

Preț final serviciu universal dedicat clienților casnici
LEI / kWh
Operator
Distributie
MT
JT

Delgaz Grid

Distributie
Oltenia

E-Distributie
Muntenia

E-Distributie
Dobrogea

E-Distributie
Banat

Muntenia
Nord

Transilvania
Nord

Transilvania
Sud

2,39605

2,42167

2,37178

2,40486

2,38444

2,39770

2,39914

2,39662

2,60624

2,62603

2,54309

2,61106

2,56043

2,60625

2,57136

2,58564

