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gaz simplu
Ofertă de furnizare gaze naturale
Client Casnic
Contract de Furnizare Gaze Naturale

Avantajele ofertei TINMAR gaz
simplu:
✓ Transparență totală a prețurilor.
✓ Consultanță de specialitate prin
intermediul Contact Center-ului
TINMAR.
✓ Intermedierea relației cu
operatorul de distribuție și
transport.
Informații Utile
Procesul de schimbare a
furnizorului de gaze naturale
este GRATUIT, conform
Ordinului 234/2019 și nu
necesită nicio modiﬁcare a
instalației de gaze naturale sau a
contorului, menținându- se
continuitatea în alimentare fără
întreruperea furnizării.

Începând cu data de 1 iulie 2020
puteți beneficia de gaze
naturale, doar prin contracte din
piață liberă.

Preț de bază:

0,550 Ron/kWh

Stimate Domn/Stimată Doamnă,
TINMAR energy, este cea mai mare companie de energie din Romania, cu capital privat autohton, este
un furnizor integrat de energie electrică și gaze naturale pentru liderii celor mai importante industrii, ce
oferă mai mult decât energie, propune: condiții speciale ale serviciului de furnizare gaze naturale.
TINMAR gaz simplu:
Oferă serviciul de furnizare gaze naturale pentru consumatori casnici, indiferent de zona geografică de
distribuție. Categorie de consumatori C1/C2/C3 – reprezintă încadrarea, conform legislației în vigoare, întro anumită categorie în funcție de consumul realizat pentru o perioadă determinată de un an. Valoarea
taxei reglementate de distribuție este corespunzătoare categoriei de consum.
PREȚ CONTRACT:
Prețul contractului este format din prețul de bază al gazului natural, la care se adaugă: tariful de
transport (care include și rezervarea de capacitate), costul de înmagazinare și tarife reglementate,
alte costuri stabilite de legiuitor sau de Părţi în Condițiile Standard ale contractului de vânzare
cumpărare gaze naturale, abonament, TVA.
Prețul de bază al gazului natural este de 0,550 Ron/kWh.
Tariful de transport este de 0,01240 Ron/kWh. Tarifele reglementate de distribuţie diferă în
funcţie de zona de distribuţie.
TVA-ul precum și alte eventuale tarife reglementate sunt stabilite de legiuitor şi se aplică de la data
la care sunt aprobate sau modificate fără îndeplinirea altei proceduri.
Detalii suplimentare și condițiile de eligibilitate pentru toate aceste servicii și facilități se regăsesc pe siteul nostru tinmar.ro.
Notă:
* Prețurile ofertate nu se aplică consumatorilor conectați în sistemele de alimentare în amonte.
** Pentru consumatorii conectați în sistemele de alimentare din amonte, prețul de bază al gazului
natural este de 0,340 Ron/kWh.
VALABILITATE OFERTĂ:
Prezenta Ofertă este valabilă până la 31.12.2021.
Prețul de bază al gazelor naturale este ﬁx pînă la data de 31.12.2021. Până la această dată Furnizorul
poate modiﬁca prețul gazelor naturale doar dacă apar modiﬁcări legislative care să conducă la această
modificare.
După această dată Furnizorul își rezervă dreptul de a modiﬁca oricând valoarea prețului de bază.
Începând cu livrările dupa 01.01.2022, orice modiﬁcare a prețului de bază se poate realiza numai cu
notiﬁcarea prealabilă a Clientului Final, cu 30 zile înainte de data intrării în vigoare a noului preț. În
această perioadă, Clientul va putea denunța contractul și proceda la schimbarea furnizorului în
conformitate cu legislația în vigoare. Începând cu data notiﬁcată pentru intrarea în vigoare a noului preț,
consumul de gaze naturale va ﬁ facturat la valoarea noului preț pentru toate contractele aﬂate în derulare
la aceea dată. Tarifele reglementate sunt ﬁxate de Autoritatea Națională de Reglementare în
domeniul Energiei și pot suferi modiﬁcări atât până la încheierea contractului, cât și oricând pe
perioada derulării contractului ca urmare a modiﬁcărilor legislative. Noile tarife reglementate se
aplică de plin drept de la data intrării lor în vigoare fără încheierea altor documente și fără a ﬁ
necesar acordul Clientului.
FACTURARE ȘI CONDIȚII DE PLATĂ:

Apelează Contact
Center TINMAR

Contravaloarea gazului natural consumat se facturează pe baza consumului realizat sau pe baza indexului
transmis de Client prin sistemul autocitire sau pe bază de estimare, conform Regulamentului de furnizare
a gazelor naturale. În caz de citire a consumului de către operatorul de distribuție se va
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Modalități de plată:
→ Online, în contul My Account, pe
tinmar.ro
→ Prin aplicatia myTIN direct de pe
telefonul mobil
→ Virament bancar, în contul
menționat pe factură.
→ Prin mandat poștal la orice oficiu
poștal din țară
→ Debit direct
→ Stația de Plată SelfPay și punctele
de contact virtual din locațiile
selectate
→ PayPoint, UnDoi, Westaco,
PayZone.
→ Aplicația MobilPay Wallet
→ Aplicația mobilă PAGO

factura consumul constatat de acesta. Factura se emite până pe data de 15 a lunii următoare lunii de
consum și se transmite conform opțiunilor Clientului Final din Cererea de încheiere Contract.
Data scadenței facturii este în a-30-a zi a lunii următoare lunii de consum. La data scadenței
se adaugă 15 zile de grație în care nu se calculează penalități de întârziere de plată. După
trecerea perioadei de gratie, se aplică penalităţi de întârziere în cuantum de 0,1% pentru fiecare
zi de întârziere, calculate de la data scadenţei facturii până la achitarea integrală a debitului.
Dacă factura nu este integral achitată până la expirarea perioadei de grație, Furnizorul poate
emite preavizul de deconectare conform legislației aplicabile.
VALABILITATE CONTRACT:
Contractul de furnizare gaze naturale se încheie pe o perioadă de 12 luni, cu prelungirea automată cu
perioade inițiale successive, în cazul în care nici una din părți nu notifică o altă intenție. Excepția
contractelor încheiate cu persoane care nu au calitatea de proprietari ai locului de consum, în acord cu
legislația : moștenitori, chiriași, pot incheia contracte de furnizare gaze naturale pe durata limitată de timp,
de cel mult un an, cu posibilitatea de prelungire).
Data intrării în vigoare este data incheierii contractului iar intrarea in furnizare este condiționată
de îndeplinirea procedurii privind schimbarea furnizorului.
Oricând pe perioada derulării contractului, Consumatorul are dreptul să denunțe contractul
de furnizare gaze naturale cu o notificare prealabilă de 21 de zile.

RENUNȚARE LA CONTRACT:
De la 1 iulie 2007, piața este
deschisă pentru toți
consumatorii, aceștia având
libertatea de a alege un furnizor
de gaze naturale dintre cei
licențiați de Autoritatea de
Reglementare și de a-și negocia
direct clauzele și prețul pentru
furnizarea gazelor naturale.

Clientul are dreptul de a renunța la contract în termen de 14 zile de la încheierea acestuia. Contractul se
consideră încheiat la data la care TINMAR energy îi conﬁrmă Clientului că a luat la cunoștință de acordul
acestuia asupra ofertei TINMAR gaz simplu.
Renunțarea la contract, în termenul de 14 zile nu implică nici un cost pentru Client. Dreptul de
renunțare nu se aplică contractelor semnate la sediul/la punctele de vânzare ale Furnizorului.
ALTE CONDIȚII:
Clienții care sunt chiriași ai locului de consum vor trebui să constituie o garanție de plată de 500
lei. În cazul încetării contractului, sau în cazul în care timp de doi ani consecutivi clientul final achită
întocmai și la timp obligațiile născute din contractul de furnizare, garanţia poate fi returnată
acestuia, la cerere. În cazul încetării contractului, la determinarea sumei care se returnează
clientului final se iau în considerare debitele la zi ale acestuia faţă de furnizor. Reclamațiile clienților
vor fi soluționate conform Procedurii de Soluționare Reclamații aflate pe site-ul furnizorului:
tinmar.ro.
Contractul de furnizare gaze naturale este format din Condiții Speciale (prezenta Ofertă + Cererea
de încheiere contract semnate de client) și Condițiile Standard. Condițiile Standard ale contractului
de furnizare și Formularul de retragere se găsesc pe site-ul furnizorului și s-au înmânat Clientului
care a încheiat un contract în afara spațiilor comerciale ale furnizorului.
Subsemnatul(a) ________________________________ am luat la cunoștință de prezenta
Ofertă și accept condițiile menționate. Am primit un exemplar al Ofertei, Cererii de Încheiere
Contract, Condiții Generale și Formular de Retragere.
Nume și Prenume

Echipa TINMAR ENERGY S.A.
AI TOATĂ ENERGIA NOASTRĂ

Data
Semnătura

TINMAR ENERGY SA Sky Tower, 17th ﬂoor, 246C Calea Floreasca, Bucharest 1, Romania
T: +40 213 180 772 | F: +40 213 180 771 | oﬃce@tinmar.ro | tinmar.ro
C.S.S.V.: 43.393.775 Ron | CUI: RO34620961 | Reg. Com.: J40/6868/2015 | Licența de furnizare gaze naturale nr. 2060/2016

Pagina 2 din 2

