Act adițional la Contractul de furnizare gaze naturale
E.ON Standard Gas
Clientul

E.ON Energie România S.A.
Pandurilor 42
540554, Tîrgu Mureş

Nume
Prenume
Localitate, Județ,
Str. Nr. Bl. S c. Ap.
CNP
Serie / număr CI

Centru Servicii Clienți
O.P. 9, C.P. 10
Tîrgu Mureș, Mureș

Adresa de corespondență
eon.ro/contact

Localitate, Județ,
Str. Nr. Bl. S c. Ap.

(vă vom numi în continuare „Dumneavoastră”, „Dvs.” sau „Clientul”),
Și E.ON Energie România S.A., titulară a Licenței de furnizare a gazelor naturale nr. 1910/2013,
emisă de ANRE („Noi”, „E.ON”), suntem de acord cu intrarea în vigoare începând cu 01 iulie 2022
a următoarelor modificări la contractul de furnizare a gazelor naturale ce se adresează exclusiv
clienţilor persoane ﬁzice, pentru consumul de gaze naturale în scop casnic E.ON Standard Gas
(numit „Contractul”):
Având în vedere prevederile contractuale specifice din articolul 7. Alte mențiuni privind
modiﬁcarea sau completarea condiţiilor sau clauzelor comerciale, Clientul și E.ON sunt de acord
cu modificarea integrală a art. 1.2. privind Obiectul Contractului, a art. 2 privind Costurile
Clientului precum și a art. 7 Alte mențiuni precum și a Articolului 7.5 litera (f) din anexa privind
Condițiile Generale ce face parte din Contract. Nicio mențiune din art. 1.2., art. 2 și art. 7
anterioară actului adițional nu va mai fi aplicabilă după 01 iulie 2022. Ca urmare, începând cu 01
iulie 2022, articolul 1.2., articolul 2 și articolul 7 din Contract vor avea următorul cuprins:
1. Obiectul Contractului
1.2 De asemenea, beneficiați de următoarele:
- factură emisă lunar;
- un preț de furnizare gaze naturale (Preț gaze naturale) variabil ce poate fi actualizat conform
evoluției pieței pe durata perioadei contractuale;
2. Ce costuri aveți?
2.1 Pentru serviciile primite, trebuie să plătiți un cost pentru furnizarea de gaze naturale astfel:
Preț gaze naturale [Lei/kWh]

0,50900

Cost transport [Lei/kWh]

0,00811

Tarif reglementat de distribuție [Lei/kWh]

0,03164

Categoria de consum

C1

TVA [Lei/kWh]

0,10426

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

0,54875
0,65301

Consiliul Director:
Director General
Claudia Griech
Director General Adjunct
Andrei Ștefănescu
Director General Adjunct
Ioan Șandru
Sediul Central:
B-dul Pandurilor, nr. 42
Tîrgu Mureş
CIF: RO22043010
J26/1194/2007
CUI: 22043010
Capital subscris şi vărsat:
323.028.810 lei

Prețurile pentru categoriile de consum B1, C2 și C3 sunt cuprinse în Anexă, la finalul prezentului
document.
2.2 Prețul este variabil pe toată perioada contractuală și poate fi actualizat prin Notificarea
transmisă către Dvs. conform art. 7, astfel cum se prevede în Articolul 143 alineatul (1) litera (i)
din legea nr. 123/2012. În conformitate cu Articolul 145 (alineatul (4) litera (f) din Legea nr.
123/2012, puteți denunța Contractul în cazul în care nu acceptați noile condiții notificate de
către furnizorul de gaze naturale. Refuzul Dvs. poate fi exprimat prin comunicarea denunțării
Contractului în termen de 30 de zile de la notificarea transmisă de Noi.
2.3 Trebuie să plătiți tarifele, taxele, și contribuțiile impuse de către autoritățile statului în
legătură cu Contractul, acestea fiind incluse în prețul final facturat. Vă vom notifica prin mențiuni
pe factură despre modificările tarifelor reglementate contribuțiilor și taxelor apărute în timpul
Contractului (tarifele de transport gaze naturale, tarifele de distribuție gaze naturale) și care se
stabilesc prin ordine/decizii ANRE publicate în Monitorul Oficial și pe site-ul www.anre.ro,
valoarea acestora fiind cea stabilită la momentul facturării.
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7. Alte mențiuni. Modificarea Contractului
Orice intenţie a noastră de modificare sau completare a condiţiilor sau clauzelor contractuale, împreună cu actul adiţional la
Contract, vi le vom notifica prin poștă sau prin E.ON Myline, cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de data la care
modificarea/completarea urmează să fie efectuată. În cazul în care nu sunteți de acord cu noile condiţii/clauze notificate aveți
dreptul de a denunța Contractul în termen de 30 de zile de la notificarea transmisă de Noi. Refuzul noilor condiții comerciale sau
completărilor va fi interpretat ca o exercitare de către Dumneavoastră a dreptului de a denunța Contractul în conformitate cu
articolul Articolul 145 (alineatul (4) litera (f) din Legea nr. 123/2012.
Modificările/completările se consideră acceptate de către Dvs. în cazul în care nu ne veți comunica, în termen de 30 de zile de la
notificarea transmisă de Noi, denunţarea Contractului. În cazul unor contradicții între anexa privind Condițiile Generale și prezentele
condiții comerciale prevalează acestea din urmă.
Articolul 7.5 litera f) Din anexa privind Condițiile generale se modifică și va avea următorul cuprins:
Să vă propunem modificarea sau completarea condițiilor/clauzelor contractuale. Orice intenţie a noastră de modificare sau
completare a condiţiilor sau clauzelor contractuale, împreună cu actul adiţional la Contract, vi le vom notifica prin poștă sau prin
E.ON Myline, cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de data la care modificarea/completarea urmează să fie efectuată. În
cazul în care nu sunteți de acord cu noile condiţii/clauze notificate aveți dreptul de a denunța Contractul în termen de 30 de zile de
la notificarea transmisă de Noi. Refuzul noilor condiții comerciale sau completărilor va fi interpretat ca o exercitare de către
Dumneavoastră a dreptului de a denunța Contractul în conformitate cu articolul Articolul 145 (alineatul (4) litera (f) din Legea nr.
123/2012.
Modificările/completările se consideră acceptate de către Dvs. în cazul în care nu ne veți comunica, în termen de 30 de zile de la
notificarea transmisă de Noi, denunţarea Contractului. Și Dumneavoastră și Nouă ne sunt aplicabile și alte drepturi și obligații
stabilite prin Legea nr. 123/2012 a energiei electrice și gazelor naturale și în Regulamentul de furnizare.
Modiﬁcările aduse prin acest act adițional se consideră acceptate de către Dvs. în cazul în care nu ne veți comunica refuzul Dvs., în
termen de 30 de zile de la Notiﬁcarea transmisă.
Toate celelalte prevederi ale Contractului rămân neschimbate și își produc efectele în continuare.
Pentru că ne dorim să fiți întotdeauna mulțumit, dacă nu primim o veste din partea Dvs., de la 1 iulie 2022 vă asigurăm continuitate
în furnizarea gazelor naturale la noile condiții comerciale și contractuale pe care vi le-am propus.

Anexă
Costuri furnizare gaze naturale pe categorii de consum
Categoria de consum C2

Categoria de consum C3

Preţ gaze naturale

0,50900

Preţ gaze naturale

0,50900

Cost reglementat de transport
Tarif reglementat de distribuţie

0,00811
0,02992

Cost reglementat de transport
Tarif reglementat de distribuţie

0,00811
0,02743

Categoria de consum

C2

Categoria de consum

C3

TVA

0,10394

TVA

0,10346

Preț total (fără TVA)

0,54703

Preț total (fără TVA)

0,54454

Preț total (cu TVA)

0,65097

Preț total (cu TVA)

0,64800

Categoria de consum B1
Preţ gaze naturale

0,50900

Cost reglementat de transport
Categoria de consum

0,00811

TVA
Preț total (fără TVA)

0,09825
0,51711

Preț total (cu TVA)

0,61536

B1
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