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Ofertă tip furnizare energie electrică
pentru consumatorii non-casnici

NEVOILE IDENTIFICATE ȘI NECESARUL DE ENERGIE ELECTRICĂ
•
•
•
•
•

CARACTERISTICILE COMERCIALE ALE PARTENERIATULUI
Stabilitate 100% a contractului
Stabilitate 100% a prețului
Flexibilitate totală a consumului
Furnizarea întregului necesar, estimat la maxim 50 MWh/lună
Sprijin din partea furnizorului și efort minim din partea dumneavoastră

ANGAJAMENTUL NOSTRU DE ACORDARE A BENEFICIILOR
•
•
•
•
•

Veți beneficia de aceleași condiții până la finalul contractului
Veți avea parte de un preț garantat, care nu va fi modificat pe parcurs
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

• Prețul fix și garantat al energiei electrice active: 330,00 lei/MWh
• Perioada contractuală: 12 luni începând cu o dată cuprinsă între
01.01.2019 – 28.02.2019
• Prețul nu conține tarifele reglementate de distribuție și transport,
valoarea certificatelor verzi, contribuția pentru cogenerare de înaltă
eficiență, acciză și TVA
• Garantarea prețului și a perioadei contractuale: compensație de 20%
din produsul dintre cantitatea rămasă de furnizat și prețul energiei
electrice active, pentru partea care denunță anticipat
• Termen de plată: 30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii
• Servicii incluse: consultanță specifică, reprezentant dedicat pe
întreaga durată contractuală și intermediere completă a relației cu
operatorul de distribuție
• Valabilitate ofertă: 28.02.2019

AVANTAJELE PARTENERIATULUI PROPUS

SEMNAREA CONTRACTULUI

•
•
•
•
•

• Veți beneficia de asistență precontractuală completă din partea
reprezentantului nostru
• Vom redacta contractul pentru dumneavoastră în baza unui set
succint de documente pe care ni le veți pune la dispoziție
• Ne puteți contacta pentru o ofertă personalizată la numărul de telefon
+40 21 30 30 600 sau pe adresa de e-mail info.metro@met.com.

Partener stabil și experimentat cu prezentă europeană
Garantarea aplicabilității aceluiași preț fix
Ne vom asuma integral în locul dumneavoastră costul dezechilibrelor
Integrarea de servicii adiționale (gaze naturale și tehnologii inovative)
Răspunsuri prompte și profesioniste din partea responsabilului unic
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