Oferta – tip furnizare gaze naturale pentru consumatorii casnici

Ofertant

S.C. GAZ SUD S.A.
Soseaua Bucuresti – Ploiesti, Nr. 19 – 21, Baneasa Business Center, Etaj 6,
Sector 1, Bucuresti

Data intocmirii ofertei

1 aprilie 2017

Perioada de valabilitate a

31 martie 2018

ofertei
Categorie consumator

Pentru a identifica categoria de consumator in care va incadrati in prezent,
va rugam consultati factura.

Pretul de furnizare gaze
naturale

•

Categotie

Consum anual

client

MWh

Pret gaze
naturale
Lei/MWh

B1

pana la 23.25

146.64

B2

de la 23.26 pana la 116.28

146.18

B3

de la 116.29 pana la 1,162.78

145.74

B4

de la 1,162.79 pana la 11,627.78

145.32

Preturile din oferta prezentă se adresează clienților din distribuția Gaz
Sud

•

Pretul include tarife reglementate de transport si distributie.

•

Tarifele reglementate de transport si distributie sunt stabilite prin
ordine/decizii ANRE si pot suferi modificari in perioada de valabilitate a
ofertei.

•

Pretul nu include TVA si acciza.

•

Pretul de furnizare gaze naturale poate suferi modificari in situatia in
care tarifele reglementate se modifica prin ordine/decizii ANRE.

Termen de plata a facturii

30 de zile de la data emiterii facturii

Modalitati si conditii de

•

plata

In numerar la sediile societatii sau prin virament bancar in conturile
inscrise pe factura.

•

Plata integrala a facturii in termen de 30 de zile de la data emiterii.

Optiuni privind modul de

•

Prin livrare la adresa postala.

transmitere al facturii

•

Prin emiterea unei facturi electronice si notificarea pe mail.

Durata contractului,

•

Contractul de vanzare – cumparare gaze naturale aferent prezentei

termene si conditii de
denuntare unilaterala

oferte se incheie pe o perioada de 5 ani.
•

Reinnoirea/prelungirea contractului se efectueaza prin acordul partilor
cu o notificare prealabila in scris cu minim 30 de zile calendaristice
inainte de expirarea duratei de valabilitate.

•

Incetarea contractului survine la incheierea perioadei de valabilitate a
contractului sau prin acordul partilor;

•

Denuntarea unilaterala din initiativa uneia dintre partile contractante,
care opereaza in conditiile notificarii celeilalte parti cu cel putin 60 de
zile inainte de momentul cand denuntarea devine efectiva. Rezilierea
unilaterala a contractului se poate face numai prin stingerea tuturor
obligatiilor rezultate prin contract sau prin emiterea unei garantii
bancare care sa fie echivalenta cu sumele restante.

Modalitati de acceptare/

Oferta – tip se considera acceptata prin semnarea contractului de vanzare –

refuzare a ofertei-tip

cumparare gaze naturale la unul din punctele de lucru ale S.C. Gaz Sud S.A.

Documente necesare

•

Copia actului de identitate;

pentru incheierea

•

Copia actului de proprietate/inchiriere pentru adresa locului de consum,

contractului

cu acordul coproprietarilor sau al proprietarilor (după caz) şi copie
B.I./C.I. ale acestora;
•

S.C. GAZ SUD S.A.

Imputernicire si copie B.I./C.I. pentru delegat.

