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Oferta-tip Furnizare Energie Electrica
valabila pentru perioada: 01.04.2018-31.12.2018

Planul tarifar - Preț unic al energiei electrice
- consumatori casnici si consumatori noncasnici Beneficii
Preț
Preţul aferent unei perioade de furnizare de 12 de luni este de 0,250 lei/kWh pentru clienţii casnici
si 250 lei/MWh pentru clienti noncasnici.
Energie electrica in regim de alimentare continua, pret unic, de tip monom, nediferentiat pe ore de
consum, la punctul de consum al cumparatorului fara restrictii de banda.
La acest preţ se adaugă tarifele de transport, de servicii de sistem şi de distribuţie, contribuţia pentru
cogenerarea de înaltă eficienţă, valoarea certificatelor verzi, accize şi TVA
Durata contractului: Contractul de vanzare - cumparare se încheie pe o perioadă de 1 (un) an de zile
cu posibilitatea prelungirii acestuia.
Contractul poate fi prelungit in mod tacit pentru o perioada egala cu cea prevazuta initial, daca
niciuna dintre parti nu isi manifesta intentia de a inceta Contractul.
Cantitatea de energie: acoperirea întregului necesar pe perioada de contract.
Puterea asigurată: acoperirea necesarului în limita avizului de racordare şi a condiţiilor specifice
impuse de Operatorul de Distribuţie.
Calitatea energiei electrice furnizate: conform Standardului de performanţă pentru serviciul de
furnizare.
Simplitate
Nu se emit facturi în avans, cantitatea de energie consumată se va factura doar după încheierea
fiecărei luni contractuale. Factura se emite in primele 10 zile lucratoare ale lunii urmatoare lunii de
consum si este scadenta in ultima zi lucratoare a lunii in care s-a emis.
Transmiterea facturii se va realiza la adresa de corespondenta si prin posta electronica (email)
comunicată de către client.
Predictibilitate, gestionarea mai ușoară a bugetului
Un preț fix* și garantat al energiei pe o perioadă de 12/24 luni.
* Costurile aferente serviciilor de transport, sistem și distribuție energie electrică sunt reglementate de ANRE și pot suferi modificări
pe durata contractului.
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Transparență
Facturi detaliate, cu evidențierea costurilor.
Serviciul gratuit de asistență, suport și consultanță
Prin echipa noastră dedicată de specialiști vă punem la dispoziție, cu prioritate, asistența și
informațiile de care aveți nevoie privind furnizarea energiei electrice.
Portal online
Instrumente self-service online pentru gestionarea contului de client.
Acceptarea ofertei: Prezenta ofertă de furnizare energie electrică poate fi acceptată de către
cumparator printr-una din urmatoarele cai:
- prin fax, la nr. 021 316 44 96;
- prin e-mail, la adresa: ofertare@nextenergy.ro
In vederea încheierii contractului, consumatorul va trebui să prezinte datele complete ale societății
sau instituției, inclusiv adresa de e-mail și nr. de tel/fax la care poate fi contactat.
Dupa acceptarea ofertei si verificarea conditiilor contractuale din contractul-cadru disponibil pe
pagina de internet www.nextenergy.ro/energie, este necesar sa ne transmiteti prin e-mail la adresa
ofertare@nextenergy.ro urmatoarele documente:
1. Prezenta Oferta de furnizare acceptata prin semnatura si stampila;
2. Informatii precontractuale: Formular disponibil online pe pagina de internet
www.nextenergy.ro
3. Certificatul de inregistrare la Camera de Comert si Industrie (CUI) – ONRC / Actul de
identitate al solicitantului, in copie;
4. Actul de identitate al reprezentantului legal sau al persoanei imputernicite sa reprezinte
societatea;
5. Actul care atesta dreptul de utilizare a spatiilor incluse in contract, in copie; *In cazul in
care spatiile sunt inchiriate, este necesara semnarea de catre proprietarul spatiului a unui
document de preluare a datoriilor in cazul neachitarii de catre chirias a facturilor de energie.
6. Copia avizului tehnic de racordare sau a certificatului de racordare existent pentru
locul/locurile de consum;
7. Copia ultimei facturi de energie electrică emisă de furnizorul actual de energie;
In cazul in care sunteti interesati de oferta noastra, va rugam sa ne contactati la adresa de email
office@nextenergy.ro, respectiv la telefon 021.316.44.00 sau fax 021.316.44.96 pentru inceperea
demersurilor in vederea incheierii contractului de furnizare de energie electrica.
Echipa NextEnergy Furnizare
Tel:
021 316 44 00
Email: office@nextenergy.ro
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