Ofertă furnizare energie electrică
Către :

Ofertă nr. :
Din Data :

Tarif energie electrică

1200

Termeni si condiții

[Lei/MWh]
Tarife reglementate
TG
TL
TSS

31.34
1.3
19.22
10.82

Tarif de Distribuție
Zona de Distribuție
Înaltă Tensiune
Medie Tensiune
Joasă tensiune

0
0

Taxe Reglementate
Cogenerare de înaltă
eficiență
Certificate Verzi
Acciza
TVA

86.42
17.12
64.07
5.23
19%

Cantitate de energie
estimată anual
[MWh/an]
Tarif de contract*
[Lei/MWh]

Tarif energie electrică - reprezintă prețul de furnizare al
energiei electrice.
Tarife reglementate Transelectrica S.A. :
- TG – Tarif de Introducere a Energiei în Rețea;
- TL – Tarif de Extracție a Energiei Electrice din Rețea;
- TSS – Tarif Servicii Sistem;
Tariful de Distribuție - ține cont de zona de distribuție și de
nivelul de tensiune la care este racordat locul / locurile de
consum.
Taxele și tarifele reglementate vor fi evidențiate separat în
factura de energie electrică și se vor aduna la tariful de
contract.
Confidențialitate - oferta de preț și informațiile conținute în
prezentul document sunt confidențiale, reproducerea,
utilizarea sau divulgarea acestor informații unei parți terțe
fără acordul scris al S.C. Crest Energy S.R.L. este strict
interzisă.
Toate tarifele sunt reglementate și sunt conform
reglementărilor în vigoare la data emiterii ofertei.

1317.76

Termenul de preaviz în cazul denunțării unilaterale
este de 21 zile calendaristice.
Perioada contractuală : 6 luni
Valabilitatea ofertei : 7 zile calendaristice
Data începere contract :

Tariful de contract - reprezintă valoarea sumei dintre tariful
energiei electrice și suma tarifelor reglementate.
Prezenta ofertă se supune tuturor condițiilor contractuale.
Echilibrarea curbei de sarcină intră în sarcina furnizorului.
Termen de Plată : 30 de zile dupa luna de livrare.

Persoană de contact : Marius Dumitru

Emiterea facturii se face în primele 15 zile după luna de
consum.

E-mail : office@crestenergy.ro
Mobil : 072-228.97.55
Telefon : 0217.960.021 , 0371.020.020
Fax : 021-313.20.40

Cuantumul penalităților de întârziere este egal cu dobânda
legală calculată pentru neplata obligațiilor la bugetul de
stat.
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