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București,
OFERTĂ INDICATIVĂ
PENTRU FURNIZAREA ENERGIEI ELECTRICE

Ofertă indicativă adresată consumatorilor casnici și noncasnici cu un
consum mediu anual mai mic de 50.000 kWh/an
Societatea Energy Distribution Services S.R.L., posesoare a licenței de furnizare a energiei electrice
nr. 1689/2014, emisă de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE),
manifestă prin prezenta ofertă interesul de a deveni furnizorul duneavoastră de energie electrică,
angajându-se în furnizarea de energie într-o manieră transparentă si flexibilă, în aceleasi condiții
tehnice de alimentare, după cum este detaliat în continuare:
• Durata contractului: contractul de vânzare - cumpărare se încheie pe o perioadă de 1 (un) an de
zile cu posibilitatea prelungirii acestuia.
• Cantitatea de energie: acoperirea întregului necesar pe perioada contarctuală, fără bandă de
abatere.
• 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.
• Facturare : Consumul lunar se citește de către operatorul de distribuție si se transmite companiei
noastre.
În baza indexului transmis de distribuitor, în primele 15 zile calendaristice după luna de
livrare, se emite factura fiscală care reflectă cantitatea de energie electrică efectiv consumată de
dumneavoastră.
Termenul de plată al facturii este de 30 de zile de la termninarea lunii de consum.
Transmiterea facturii se va realiza la adresa de corespondență și prin poșta electronică (email) comunicată de către client.
• Acceptarea ofertei: Prezenta ofertă de furnizare a energiei electrice poate fi acceptată de către
cumparator printr-una din urmatoarele căi :
- telefonic, la nr. 021 210 33 76;
- prin fax, la nr. 021 211 50 04;
- prin e-mail, la adresa : office@eds.ro
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• 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.
• Garanții: Furnizorul își rezervă dreptul ca după analizării bonității financiare a Consumatorului,
să solicite acestuia constituirea de garanții sau plata în avans a energiei contractate.

Oferta tip

Preț energie

Preț lei/ MWh

1250,00

Tabel cost energie cu tarife reglementate incluse, în funcție de zona de distribuție, pentru 1 MWh.

Taxa de extragere a energiei electrice din rețea, TG, are valoare de 1,30 lei/MWh și este inclusă în prețul de bază al
energieie electrice active.

• Prețul oferit este aplicabil pentru perioada 01.11.2021 - 31.12.2022 și este de tip
nediferențiat;
• Preţul final pentru fiecare zonă de distribuție și nivel de tensiune, poate fi regăsit în tabelul
de mai sus, pe ultimile patru rânduri, pentru cele două categorii de consumatori.
• Prezenta ofertă este valabilă până la data de 31.12.2022.
Cu stimă,
Sorina Mirea
Administrator
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