CREST ENERGY

S.R.L.

Ofertă de furnizare a gazelor naturale

SC CREST ENERGY SRL si-a inceput activitatea de furnizare a energiei electrice in
anul 2011 identificand nevoia reala a consumatorilor de a-si reduce costurile cu energia
prin obtinerea unor tarife mai mici din piata concurentiala.
Incepand cu anul 2014 CREST ENERGY SRL a devenit si furnizor de gaze naturale.
Vă prezentăm oferta noastră de furnizare gaze naturale pentru consumatorii finali
noncasnici, după cum urmează:
1. Pretul de furnizare – 800.00 lei/MWh la care se adauga tarifele
reglementate aferente (distributie, transport).
Formula de calcul generala este urmatoarea:
Pret final (lei/Mwh) = Pret furnizare + Tarif transport + Tarif distributie
Pretul final nu include acciza si TVA.
Pentru realizarea estimarilor pe baza tarifelor reglementate, va rugam sa ne
contactati. Crest Energy va incheia, in scopul derularii contractului, contractul de
transport (cu operatorul de transport) si contractul de distributie (cu operatorul de
distributie). Pretul final va fi actualizat in situatia modificarii tarifelor reglementate
precizate mai sus si/sau orice modificare legislativa privind stabilirea unui procent de
import pentru sectorul de consumatori noncasnici.
Pentru consumatorii casnici si noncasnici aflati in zona de distributie
Distrigaz Sud Retele, prețul final de contract are următoarea structura:
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U.M.= lei/MWh

Categorie
consum

Pret gaze
naturale

Tarif transport
estimare

Tarif distributie

Pret final

Pret final cu
acciza si TVA
inclus

C1

800.00

10.00

30.13

840.13

1003.56

C2

800.00

10.00

28.38

838.38

1001.48

Pentru consumatorii casnici si noncasnici aflati in zona de distributie Delgaz
Grif, prețul final de contract are următoarea structura:
U.M.= lei/MWh
Categorie
consum

Pret gaze
naturale

Tarif transport
estimare

Tarif distributie

Pret final

Pret final cu
acciza si TVA
inclus

C1

800.00

10.00

30.26

840.26

1003.71

C2

800.00

10.00

28.61

838.61

1001.75

Pentru consumatorii casnici si noncasnici aflati in zona de distributie Premier
Energy, prețul final de contract are următoarea structura:
U.M.= lei/MWh
Categorie
consum

Pret gaze
naturale

Tarif transport
estimare

Tarif distributie

Pret final

Pret final cu
acciza si TVA
inclus

C1

800.00

10.00

32.74

842.74

1006.67

C2

800.00

10.00

32.25

842.25

1006.08

Nota: Pentru cazul in care potentialul client nu se regaseste in aria de distributie
a distribuitorului mentionat mai sus acesta este rugat sa ne contacteze pentru o oferta
personalizata.
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Pentru clientii finali alimentati direct la sistemul de transport, prețul final de
contract are următoarea structura:
Categorie
Pret gaze naturale Tarif transport
consum

Pret final

Pret final cu acciza si
TVA inclus

A1

800.00

10.00

810.00

967.70

A2

800.00

10.00

810.00

967.70

Pentru anul 2021, valoarea accizei este de 0.89 lei/GJ, adica 3.20 leiMWh.
2. Conditii de plata: plata integrala a cantităţii contractate si consumate, in
termen de 30 de zile de la sfarşitul fiecărei luni de livrare.
3. Modalitatea de transmitere a facturilor: transmiterea se va realiza prin poştă
electronică (e-mail) sau la adresa de corespondenţă a clientului, conform modalităţii
agreate cu clientul.
4. Durata contractului: contractul se incheie pe o perioada de 1 an, cu
posibilitatea prelungirii acestuia printr-un act aditional;
5. Penalitati de neplata: 0,05 % per zi de intarziere, pentru fiecare zi de intarziere;

6. Modificările în ceea ce privește prognoza lunara pot fi facute inclusiv pana la
sfarsitul lunii de livrare. In cazul confirmării de către Vânzător, cantitatea astfel
notificată, devine cantitate lunară contractată.
7. Valabilitate oferta: 31.03.2022.
Documentele necesare pentru incheierea unui contract de furnizare gaze naturale:
- Copie Certificat inregistrare fiscal (non-casnic) sau Carte identitate (casnic);
- Oferta semnată;
- Act pentru spaţiu (doveditor al transferului dreptului de proprietate sau de folosinţă
către dumneavoastră);
- Declaraţie pentru scutirea de acciză (dacă este cazul)
- Consumul lunar de gaze naturale înregistrat în ultimele 12 luni;
Oferta se considera acceptata in momentul semnarii contractului de vanzarecumparare.
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Contractul poate fi reziliat de catre consumator in baza unei notificari prezentate
furnizorului de gaze naturale cu minimum 21 de zile inainte de data de la care se
doreste incetarea acestuia.

In speranta ca oferta noastra va corespunde asteptarilor dumneavoastra, va
asiguram ca va stam la dispozitie pentru orice detalii si informatii suplimentare pe care
le veti avea.
email: office@crestenergy.ro
tel: 0725.284.874

Data intocmirii: 20.12.2021
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