OFERTA TIP PENTRU FURNIZARE GAZE NATURALE CATRE CLIENTII FINALI CASNICI

Oferta de pret pentru furnizarea gazelor naturale cu servicii reglementate incluse pentru clientii din aria
de distributie a operatorului SC Oligopol SRL:
Categorie
client

Consum minim
anual (MWh)

Consum maxim
anual (MWh)

Tarif de distributie
(lei/MWh)

Pret final gaze
naturale (lei/MWh)

C1

0

280

49,73

154,33

C2

280

2800

44,18

154,33

- pretul nu contine TVA;

- pretul include tariful serviciilor de inmagazinare, transport si distributie;

- pretul poate suferii modificari in situatia in care tarifele reglementate se modifica prin decizii/ordin
ANRE;

- oferta este valabila pana in 30 iunie 2021;

Modalitati si conditii de plata

- Frecventa emitere factura – lunar

Modul de transmitere a facturii:

- format tiparit ( posta/curier, etc)

- format electronic

- Plata contravalorii facturii reprezentand serviciul pentru furnizarea negociata a gazelor naturale se
face in termen de 30 zile calendaristice de la data emiterii facturii.

- În cazul în care data scadenţei facturii este o zi nelucrătoare, termenul se socoteşte împlinit în
următoarea zi lucrătoare.

- Plata serviciului pentru furnizarea gazelor naturale se efectuează prin instrumentele legale de plată.

Obligaţia de plată se consideră îndeplinită la data incasari de către furnizor .

Consumatorul poate plăti cu urmatoarele instrumente de plată :

- numerar pentru consumul lunar pana la 5000 lei ;

-cont bancar RO59 BSEA 0110 0000 0138 2244 - Credit Agricol Bank ;

Acceptarea ofertei tip
- Oferta se poate accepta prin transmiterea documentelor necesare pentru incheierea contractului de
furnizare pe e-mail sau posta, la adresa oligpl@yahoo.com, respectiv,str. Zizinului, nr. 111, loc. Brasov,
jud. Brasov.

Documentele necesare pentru incheierea contractului

- cerere pentru intocmirea unui contract de furnizare gaze naturale;

- copie dupa actul de identitate BI/CI a reprezentatului legal care urmează a semna contractul de
furnizare a gazelor naturale;

- act de proprietate a locului de consum, sau contractul de inchiriere si acordul proprietarului (in cazul
imobilelor inchiriate);

Contractul de furnizare a gazelor naturale se încheie pe o perioada nedeterminată:

Contractul de furnizare a gazelor naturale încetează:

- prin reziliere, în caz de neplată a facturilor restante

- prin denunţare unilaterală

- prin acordul părţilor;

- prin reziliere, în cazul neexecutării de către una dintre părţi a obligaţiilor sale contractuale, altele decât
cele prevăzute la litera a). În acest caz, rezilierea va deveni efectivă, în situaţia în care neexecutarea
obligaţiei nu este remediată de partea în culpă în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea de
la cealaltă parte a unei notificări în acest sens;

- printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă, în cazul declarării falimentului
furnizorului şi/sau al consumatorului sau în cazul consumului fraudulos;

- consumatorul poate denunţa unilateral contractul de furnizare, pe baza unei notificări prealabile
adresate şi înregistrate la furnizor cu cel puţin 21 de zile calendaristice înainte de momentul în care
denunţarea devine efectivă.

Rezilierea contractului de furnizare nu are nici un efect asupra obligaţiilor decurgând din executarea
contractului până la momentul rezilierii acestuia.
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