Ofertă tip consumator non-casnic furnizare gaze
naturale
Nevoile identificate în furnizarea gazelor naturale
•
•
•
•
•

Siguranța susținerii contractului de către furnizor până la finalul acestuia
Preditibilitatea 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 gaze naturale la prețul
fix și garantat stabilit
Sprijin din partea furnizorului și efort minim din partea dumneavoastră

MET Romania Energy SA
București, str. Emanoil Porumbaru,
nr. 93-95, et. 1, sector 1, CP 011424
CIF: RO1877048
 +40 21 30 30 600
 info.metro@met.com
www.MET.com

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 5 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 (energie electrică și tehnologii inovative)
Răspunsuri prompte și profesioniste din partea responsabilului unic

Caracteristicile comerciale ale parteneriatului
•

Prețul fix și garantat al gazelor naturale:
Categorie consum
C1
C2
C3
C4
C5
Consum 0-28000 (SNT)

Preț gaz natural
107,00 lei/ MWh
106,00 lei/ MWh
105,00 lei/ MWh
104,00 lei/ MWh
103,00 lei/ MWh
106,00 lei/ MWh

Tarif transport
11,50 lei/ MWh
11,50 lei /MWh
11,50 lei/ MWh
11,50 lei/ MWh
11,50 lei/ MWh
11,50 lei/ MWh

•
•

Perioada contractuală: 12 luni începând cu o dată cuprinsă între 01.11.2020 – 31.01.2021
Garantarea prețului și a perioadei contractuale: obligația furnizorului de a nu denunța
contractul și compensație de 20% din produsul dintre cantitatea rămasă de furnizat și
prețul gazelor naturale, în cazul în care denunțați contractul înainte de termen.
• Prețul total de contract va conține și tarifele și taxele reglementate ANRE (tarife de
transport, tarife de distribuție și acciză)
• Termen de plată: 30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii, care se va realiza in
primele 10 zile lucratoare ale lunii ulterioare celei de consum
• Modalitatea de transmitere a facturii: electronic
• Contractul poate fi prelungit/ denunțat unilateral, cu anunțarea prealabilă în scris a
furnizorului/ consumatorului cu minim 21 zile calendaristice înainte de data de încetare.
• 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: 31.01.2021
Semnarea contractului
•

Oferta poate fi acceptată transmiţând un e-mail la adresa info.metro@met.com cu datele
dumneavoastră de contact, urmând să fiţi contactat în cel mai scurt timp pentru asistență
• Veți beneficia de asistență precontractuală completă
• Vom redacta contractul pentru dumneavoastră în baza unui set succint de documente pe
care ni le veți pune la dispoziție (menționate în secțiunea Produse - Documente necesare
schimbării furnizorului de gaze naturale a paginii web MET România)

Condițiile comerciale din prezentul
document sunt valabile pentru
companiile ce se incadreaza in
categoriile C1-C5 si consumatorilor
racordati in sistemul de transport cu un
consum anual mai mic sau egal cu
28000 MWh
Prezenta ofertă este aplicabilă strict
persoanelor juridice, care nu se află în
procedura insolvenței sau a
falimentului.
Prezenta ofertă nu este aplicabilă
consumatorilor cu locuri de consum
localizate in orasul Mangalia si
statiunile/comunele din imprejurimi:
Comuna 23 August (satele 23 August,
Dulcesti, Mosneni), Comuna Costinesti
(satele Costinesti, Schitu), Localitatea
Neptun cu includere Olimp, Jupiter,
Cap Aurora, Saturn, Comuna Limanu,
Comuna Pecineaga, sat 2 Mai, sat
Vama Veche.
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 compania
căreia aceasta îi este destinată.

