OFERTĂ-TIP DE FURNIZARE ENERGIE ELECTRICĂ
ADRESATĂ CLIENȚILOR CASNICI

Hidroelectrica S.A., lider in producția de energie electrică, vine in intâmpinarea solicitării dvs. cu următoarea ofertă
pentru serviciul de furnizare a energiei electrice:
1. Contractul de furnizare este intocmit in baza Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienții finali, aprobat
prin ordin al Președintelui A.N.R.E.
2. Sistemul de tarifare – tarif constant garantat



Prețul energiei active este de 0,255 lei/KWh (fără TVA)




Prețul se menține constant pentru un consumul realizat pe perioada contractuala;
Preţul de livrare al energiei electrice active este garantat, ferm şi nemodificabil pentru perioada de valabilitate a
contractului, conform condițiilor contractuale

La acest preţ se adaugă tarifele de transport, de servicii de sistem şi de distribuţie, contribuţia pentru cogenerarea de
înaltă eficienţă, valoarea certificatelor verzi şi acciza.
Preţul final diferă în funcţie de zona de distribuţie în care se află locul de consum, conform Anexei publicate pe site.
Tarifele pentru serviciile de transport si de sistem, tarifele de distribuţie a energiei electrice, precum şi alte tarife ce pot fi
introduse de autoritatea competentă, contribuţia pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi valoarea certificatelor verzi
(calcul valoare/mod de facturare), sunt reglementate prin legislaţia în vigoare aplicabilă la momentul facturării, ele
putând fi modificate şi completate ca urmare a modificărilor legislative incidente. Orice modificare a acestora prin
modificarea legislaţiei aplicabile (eliminare, completare, modificare valoare etc) va duce la actualizarea automată a
valorilor facturate.
3. Facturarea energiei electrice. Termene si condiții de plată
Pentru energia electrică, Hidroelectrica in primele 10 zile ale lunii următoare celei de consum, va emite o factură ce va
cuprinde consumul lunii anterioare, in baza citirii echipamentelor de măsurare a energiei electrice.
Data scadenței este de 30 zile de la emiterea facturii.
4. Valabilitatea contractului
Contractul va fi incheiat pe o perioada de 12 luni de la intrarea in vigoare a contractului de furnizare energie electrică, cu
posibilitatea prelungirii automate cu perioade succesive egale cu durata initiala.
5. Schimbarea furnizorului de energie electrică:
 Nu există costuri suplimentare pentru dvs., presupunând doar schimbarea contractului de furnizare
 Preluăm intermedierea relației cu operatorul de distribuție și cel de transport.
 Vă oferim servicii de informare și asistență pe toată perioada contractului.
Oferta este valabilă până in momentul publicării pe site-ul Hidroelectrica SA a unei oferte modificate.

