Ofertă tip consumator casnic furnizare energie electrică
Nevoile identificate în furnizarea energiei electrice
• Siguranța susținerii contractului de către furnizor până la finalul acestuia
• Predictibilitatea costurilor printr-un preț 100% fix și garantat pe întreaga durată a
contractului
• Posibilitatea de a consuma oricât, fără a fi necesară achitarea unui tarif minim lunar
(abonament sau taxă de rezervare)
• Fără griji în privința livrării de către furnizor a întregului necesar de energie electrică
la prețul fix și garantat stabilit
• Sprijin din partea furnizorului și efort minim din partea dumneavoastră
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Angajamentul nostru de acordare a beneficiilor
• Veți beneficia de aceleași condiții până la finalul contractului
• Veți avea parte de un preț 100% fix și garantat, care nu va fi modificat pe parcursul
contractului
• Veți putea consuma oricât de mult doriți și oricând doriți
• Veți fi consiliat și asistat referitor la aspectele semnalate
• Veți fi reprezentat în relația cu operatorul de distribuție
Avantajele parteneriatului propus
• Partener stabil deținut de grupul elvețian MET Group, cu experiență din 1996 în
România și care se poziționează în top 10 cei mai importanți furnizori din țară
• Garantarea aplicabilității aceluiași preț fix pe toată durata contractului
• Ne vom asuma integral în locul dumneavoastră costul dezechilibrelor de consum
• Integrarea de servicii adiționale (gaze naturale și tehnologii inovative)
• Răspunsuri prompte și profesioniste din partea responsabilului unic
Caracteristicile comerciale ale parteneriatului
• Prețul fix și garantat al energiei electrice active: 506,72 lei/MWh
• Perioada contractuală: 12 luni contractuale începând cu o dată cuprinsă între
01.07.2021 – 31.08.2021 și respectând prevederile legale în vigoare
• Perioadă de aplicare a ofertei: 12 luni contractuale de la data începerii furnizării,
maximum până la 31.07.2022
• Garantarea prețului și a perioadei contractuale: obligația furnizorului de a nu
denunța contractul și compensație de 30% din produsul dintre cantitatea rămasă de
furnizat și prețul energiei electrice active, în cazul în care denunțați contractul înainte
de termen.
• Prețul total de contract va conține și tarifele și taxele în vigoare, reglementate de
ANRE și de autoritățile competente (tarife de transport, tarife de distribuție,
certificate verzi, contribuție pentru cogenerare de înaltă eficiență, acciză și TVA)

Operator de retea
Pret furnizare energie electrica activa (lei/MWh)

E-Distribuție E-Distribuție E-Distribuție
Muntenia
Dobrogea
Banat
506.72

506.72

506.72

Tarif transport TG (lei/MWh)

1.3

1.3

1.3

Tarif transport TL (lei/MWh)

19.22

19.22

19.22

Tarif serviciu sistem (lei/MWh)

10.82

10.82

10.82

Joasa tensiune (lei/MWh)

157.18

198.14

161.59

Medie Tensiune (lei/MWh)

44.96

62.97

53.78

Inalta tensiune (lei/MWh)

10.41

20.17

15.51

17.12

17.12

17.12

Contributie Cogenerare de inalta eficienta (lei/MWh)
Contravaloare certificate verzi (lei/MWh)
Acciza (lei/MWh)
TVA %

64.0659204 64.0659204 64.0659204
5.23

5.23

5.23

19

19

19

Condițiile comerciale din prezentul
document sunt valabile pentru
consumatorii casnici cu un consum
mediu anual mai mic de 50 MWh.
Ne rezervăm dreptul ca anterior
semnării contractului să efectuăm o
analiză de risc financiar.
Acceptarea ofertei se realizează în
momentul semnării contractului sau a
cererii de contract, de către persoana
căreia aceasta îi este destinată.
.

Operator de retea
Pret furnizare energie electrica activa (lei/MWh)

DEER
DEER
DEER
Transilvania Transilvania Muntenia
Sud
Nord
Nord
506.72
506.72
506.72

Tarif transport TG (lei/MWh)

1.3

1.3

1.3

Tarif transport TL (lei/MWh)

19.22

19.22

19.22

Tarif serviciu sistem (lei/MWh)

10.82

10.82

10.82

Joasa tensiune (lei/MWh)

178.78

173.93

184.75

Medie Tensiune (lei/MWh)

67.47

66.35

56.87

Inalta tensiune (lei/MWh)

22.23

19.23

18.72

Contributie Cogenerare de inalta eficienta (lei/MWh)

17.12

17.12

17.12

Contravaloare certificate verzi (lei/MWh)
Acciza (lei/MWh)

64.0659204 64.0659204 64.0659204
5.23

5.23

5.23

19

19

19

TVA %

Operator de retea
Pret furnizare energie electrica activa (lei/MWh)

Distribuție
Energie
Oltenia

Delgaz Grid

506.72

506.72

Tarif transport TG (lei/MWh)

1.3

1.3

Tarif transport TL (lei/MWh)

19.22

19.22

Tarif serviciu sistem (lei/MWh)

10.82

10.82

Joasa tensiune (lei/MWh)

206.35

192.05

Medie Tensiune (lei/MWh)

78.69

62.41

Inalta tensiune (lei/MWh)

27.27

19.9

17.12

17.12

Contributie Cogenerare de inalta eficienta (lei/MWh)
Contravaloare certificate verzi (lei/MWh)
Acciza (lei/MWh)
TVA %
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64.0659204 64.0659204
5.23

5.23

19

19

• Termen de plată: 30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii, care se va
realiza în primele 10 zile lucrătoare ale lunii ulterioare celei de consum. Plata se
poate efectua prin virament bancar în contul MET Romania Energy SA, prin
PayPoint, prin magazinele partenere un-doi şi Westaco sau online – din contul de
client cu un card bancar.
• Modalitate de transmitere factură: transmitere pe cale electronică
• Contractul poate înceta în situaţiile prevăzute în clauzele contractuale şi/sau de
legislaţia în vigoare. Contractul poate fi denunțat unilateral, cu anunțarea prealabilă
în scris a furnizorului cu 21 zile calendaristice înainte de data de încetare şi cu
aplicarea clauzei de garantare a preţului și a perioadei contractuale.
• Contractul poate fi prelungit:
❖ automat, în conformitate cu noile condiţii comerciale, în cazul în care nu
denuntaţi contractul în scris cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de
data expirării duratei acestuia şi contractul include clauza de prelungire
automată
❖ prin încheierea unui act adiţional cu cel puţin 6 zile lucrătoare înainte de
data expirării duratei acestuia, în cazul în care refuzaţi prelungirea automată
sau în cazul în care contractul nu include clauza de prelungire automată
• Oferta poate fi acceptată transmiţând un e-mail la adresa info.metro@met.com,
urmând să fiţi contactat în cel mai scurt timp pentru asistență
• Consultanță specifică gratuită pe tot parcursul contractului
• Reprezentant dedicat pe întreaga durată contractuală
• Intermediere completă și rapidă a relației cu operatorul de distribuție
• Valabilitate ofertă: 01.07.2021 - 31.07.2021

Condițiile comerciale din prezentul
document sunt valabile pentru
consumatorii casnici cu un consum
mediu anual mai mic de 50 MWh.
Ne rezervăm dreptul ca anterior
semnării contractului să efectuăm o
analiză de risc financiar.
Acceptarea ofertei se realizează în
momentul semnării contractului sau a
cererii de contract, de către persoana
căreia aceasta îi este destinată.
.

Semnarea contractului
• Veți beneficia de asistență precontractuală completă
• Data limită de încheiere a contractului de furnizare a energiei electrice este de 21
de zile calendaristice - în cazul schimbării furnizorului sau de 6 zile lucrătoare - în
cazul încetării la termen a contractului actual, înainte de data efectivă de începere
a furnizării, cu obligaţia depunerii de către Client a următoarelor documente:
❖ cererea de încheiere a contractului;
❖ oferta acceptată;
❖ copia actului de identitate;
❖ copia actului de proprietate sau a altui document care atestă dreptul de
folosinţă al solicitantului asupra spaţiului care face obiectul locului de consum;
❖ În cazul schimbarii furnizorului se va depune şi Notificarea privind schimbarea
furnizorului.
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Condițiile comerciale din prezentul
document sunt valabile pentru
consumatorii casnici cu un consum
mediu anual mai mic de 50 MWh.
Ne rezervăm dreptul ca anterior
semnării contractului să efectuăm o
analiză de risc financiar.
Acceptarea ofertei se realizează în
momentul semnării contractului sau a
cererii de contract, de către persoana
căreia aceasta îi este destinată.
.

