Contract de furnizare gaze naturale E.ON Standard Gas
Clientul
Nume
Prenume
Localitate, Județ,
Str. Nr. Bl. S c. Ap.
CNP
Serie / număr CI
E-Mail
Telefon mobil
IBAN

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

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

T 0265 200 366
T 0265 200 900
Luni - Vineri 8:00 - 20:00

Banca

Adresa de corespondență
Localitate, Județ,
Str. Nr. Bl. S c. Ap.

eon.ro/contact

(vă vom numi în Contract „Dumneavoastră”, „Dvs.” sau „Clientul”),
și
E.ON Energie România S.A., titulară a Licenței de furnizare a gazelor naturale cu nr. 1910/2013
emisă de ANRE („Noi”, „E.ON”),
încheiem prezentul contract de furnizare a gazelor naturale ce se adresează exclusiv clienţilor
persoane ﬁzice, pentru consumul de gaze naturale în scop casnic („Contract”).
Contractul conține condițiile comerciale aplicabile, Nota de informare privind prelucarea datelor
cu caracter personal, anexa privind Condițiile Generale ce face parte integrantă din Contract și
poate ﬁ consultată la adresa www.eon.ro.
1. Obiectul Contractului
1.1. Contractul are ca obiect: furnizarea de gaze naturale în regim negociat
1.2. De asemenea, beneﬁciați de următoarele servicii:
- factură emisă lunar;
- un preț de furnizare corelat cu evoluția pieței;
- acces gratuit, de pe telefon/tabletă sau PC, la contul personal E.ON Myline - istoric facturi
şi plăţi, transmitere index contor, factură electronică, actualizare cantități lunare de consum.
2. Ce costuri aveți?
2.1. Pentru serviciile primite, trebuie să plătiți un cost pentru furnizarea de gaze naturale astfel:
Gaze naturale: un preț exprimat în lei/kWh constituit din:
Preţ gaze naturale
01.10.2021-31.12.2021

0.1844
lei/kWh

Preţ gaze naturale
01.01.2022-30.06.2022

0.1975
lei/kWh

Cost reglementat
de transport
Tarif reglementat
de distribuţie

0.00811
lei/kWh
0.03026
lei/kWh

Cost reglementat
de transport
Tarif reglementat
de distribuţie

0.00811
lei/kWh
0.03026
lei/kWh

Categoria de consum

C1

Categoria de consum

C1

TVA

0.04233

TVA

0.04482

Preț total (fără TVA)

0.22277

Preț total (fără TVA)

0.23587

Preț total (cu TVA)*

0.26510

Preț total (cu TVA)*

0.28069

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

*Preț actualizat la data de 01.10.2021 ca urmare a majorării prețului gazelor naturale, notificată în conformitate cu prevederile legale și
contractuale aplicabile, precum și a modificării, prin ordinul ANRE nr. 32/2021, a tarifelor de transport gaze naturale.

Prețurile pentru categoriile de consum B1, C2 și C3 sunt cuprinse în Anexă, la ﬁnalul prezentului document.
2.2. Prețul de furnizare conține TVA.
2.3. Trebuie să plătiți tarifele, taxele, impozitele sau contribuțiile impuse de către autoritățile statului în
legătură cu Contractul. Vă vom notiﬁca prin mențiuni pe factură despre modiﬁcările tarifelor reglementate
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.
3. Factura
3.1. Emitem factura lunar în intervalul 1-30/31 ale lunii și v-o trimitem ﬁe:
- în format electronic, numai dacă activați factura electronică în contul E.ON Myline ;
- în format tipărit, prin servicii poștale.
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3.2. Periodicitate citire contor: măsurarea gazelor naturale este asigurată de operatorul de distribuție în conformitate cu
reglementările în vigoare. Periodicitatea de citire a contorului este stabilită de ﬁecare operator de distribuție.
3.3. Trebuie să plătiți factura până la scadența menționată pe aceasta (30 zile de la emitere). Puteți plăti facturile prin
următoarele modalități: transfer bancar, numerar, debit direct și Internet Banking în conturile bancare menționate pe factură.
Obligațiile de plată sunt executate la data intrării sumelor de bani în contul Nostru.
3.4. Dacă doriți să contestați factura, o puteți face în 30 zile de la emitere. Vom răspunde contestației Dvs. în cel mai scurt timp,
conform Standardului de performanță pe care îl puteți consulta pe site-ul nostru www.eon.ro la secțiunea Info utile - Legislație.
Dacă contestarea facturii este justiﬁcată, ca urmare a unor recalculări conciliate între Dvs. și Noi, nu calculăm dobânzi
penalizatoare pentru diferența rezultată. Dacă contestarea facturii este nejustiﬁcată, veți plăti dobânzi penalizatoare pentru
sumele neachitate la scadență.
4. Intrarea în vigoare și durata Contractului
4.1. Contractul intră în vigoare la data de 1 iulie 2021, dată de la care vom furniza gaze naturale la locul Dvs. de consum în baza
acestui Contract și a ofertei E.ON Standard Gas transmisă.
4.2. Contractul se încheie pe 12 luni și se prelungește automat pentru perioade succesive, ﬁecare egală cu cea convenită inițial,
dacă nici Noi, nici Dvs. nu notiﬁcăm cu minimum 45 de zile înainte de data expirării că nu dorim prelungirea.
4.3. Furnizarea gazelor naturale se va face în condițiile stabilite prin acordul de acces la sistemul de distribuție a gazelor naturale.
Furnizarea se realizează la următoarele locuri de consum care fac obiectul Contractului:
5. Datele de identiﬁcare
Cod client
Adresă loc de consum
Valabilitate act spațiu
Informații gaze naturale:
Cod loc de consum
CLC
Categorie de consum
Consum anual prognozat
Cantități gaze naturale convenite:
Lună

Istoric consum/cantități lunare determinate
în baza proﬁlului de consum anual
[mc]***
[kWh]***

Program de consum solicitat de Dvs.
[mc]***

[kWh]***

Ianuarie

Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie

Noiembrie
Decembrie
Consum total
* Cantitățile lunare pe care le-ați solicitat se iau în calcul la emiterea facturilor de estimare, în lipsa indexului autocitit.
** Dacă nu există cantități lunare solicitate, vom emite facturile de estimare luând în calcul cantitățile determinate în baza
istoricului de consum.
***Pentru obținerea cantităților măsurate în m3 s-a luat în considerare un PCS mediu de 10,5.
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6. Acordul Dvs. Expres
6.1. Declarați că ați luat la cunoștință și sunteți în mod expres de acord cu :
- identitatea furnizorului de gaze naturale;
- prețul total al serviciilor;
- durata Contractului, inclusiv în situația în care veți încheia Contractul la distanță sau în afara spațiilor comerciale ale
noastre;
- posibilitatea de a vă exercita dreptul de retragere;
- termenul până la care trebuie să plătiți facturile și procentul dobânzilor penalizatoare;
- posibilitatea activării facturii electronice pe E.ON Myline și consecințele acesteia.
6.2. Ne acordați un mandat cu titlu gratuit pentru a vă reprezenta în cadrul procesului de schimbare a furnizorului în relaţie cu
toate părţile implicate în proces (furnizor actual, operator de distribuţie etc) putând efectua orice operaţiune necesară.
De asemenea, ne acordați un mandat în vederea încheierii contractului de distribuţie aferent punctului de consum ce face obiectul
Contractului. Mandatul rămâne în vigoare pe toată durata Contractului în vederea reprezentării Dvs. în relaţia cu Operatorul de
Transport sau de Distribuţie în scopul executării Contractului, precum şi a îndeplinirii obligaţiilor.
6.3. Ne autorizați să solicităm și să primim date tehnice de la Operatorul de Distribuție.
6.4. Sunteți de acord că sunt întrunite condițiile încheierii unui contract la distanță așa cum acesta este reglementat de OUG
nr.34/2014.
6.5. Anexa Condițiile Generale, care completează aceste prevederi, aplicabilă contractelor de furnizare E.ON din piața
concurențială de energie electrică și gaze naturale se găsește în variantă electronică la adresa www.eon.ro.
6.6. Sunteți de acord în mod expres, în sensul art. 1203 din Codul Civil, cu următoarele clauze privitoare la: limitarea răspunderii
(art. 7.5 lit. f) din Anexa Condiții generale - Partea 1); suspendarea executării obligațiilor (art. 8 din Anexa Condiții generale Partea 1); decădere din drepturi (art. 2.6. (i), art. 8, precum și art. 7.5 lit. f) și art. 12.1 din Anexa Condiții generale - Partea 1; acord
tacit pentru modiﬁcare de preț (art. 7 din Contract precum și art. 7.5 lit. f) din Anexa Condiții generale - Partea 1).
7. Alte mențiuni
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 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
denunţa Contractul.
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.

Anexă - costuri furnizare gaze naturale pe categorii de consum
Categoria de consum C2
Preţ gaze naturale
01.10.2021-31.12.2021

0.1844 lei/kWh

Cost reglementat de transport

Preţ gaze naturale
01.01.2022-30.06.2022

0.1975 lei/kWh

0.00811 lei/kWh

Cost reglementat de transport

0.00811 lei/kWh

Tarif reglementat de distribuţie

0.02861 lei/kWh

Tarif reglementat de distribuţie

0.02861 lei/kWh

Categoria de consum

C2

Categoria de consum

C2

TVA

0.04201

TVA

0.04450

Preț total (fără TVA)

0.22112

Preț total (fără TVA)

0.23422

Preț total (cu TVA)*

0.26313

Preț total (cu TVA)*

0.27872

Preţ gaze naturale
01.10.2021-31.12.2021

0.1844 lei/kWh

Preţ gaze naturale
01.01.2022-30.06.2022

0.1975 lei/kWh

Cost reglementat de transport

0.00811 lei/kWh

Cost reglementat de transport

0.00811 lei/kWh

Tarif reglementat de distribuţie

0.02623 lei/kWh

Tarif reglementat de distribuţie

0.02623 lei/kWh

Categoria de consum

C3

Categoria de consum

C3

TVA

0.04156

TVA

0.04405

Preț total (fără TVA)

0.21874

Preț total (fără TVA)

0.23184

Preț total (cu TVA)*

0.26030

Preț total (cu TVA)*

0.27589

Categoria de consum C3

Categoria de consum B1
Preţ gaze naturale
01.10.2021-31.12.2021

0.1844 lei/kWh

Preţ gaze naturale
01.01.2022-30.06.2022

0.1975 lei/kWh

Cost reglementat de transport

0.00811 lei/kWh

Cost reglementat de transport

0.00811 lei/kWh

Categoria de consum

B1

Categoria de consum

B1

TVA

0.03658

TVA

0.03907

Preț total (fără TVA)

0.19251

Preț total (fără TVA)

0.20561

Preț total (cu TVA)*

0.22909

Preț total (cu TVA)*

0.24468

*Preț actualizat la data de 01.10.2021 ca urmare a majorării prețului gazelor naturale, notificată în conformitate cu prevederile legale și contractuale
aplicabile, precum și a modificării, prin ordinul ANRE nr. 32/2021, a tarifelor de transport gaze naturale.
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