gaz

Preț de bază fix până în 31
decembrie 2021

Ofertă de furnizare gaze naturale
Client noncasnic
Contract de Furnizare Gaze Naturale

1000 Ron/MWh

Oferta furnizare gaze naturale pentru consumatori noncasnici din categoriile
C1, C2, C3
TINMAR ENERGY S.A., furnizor de gaze naturale deținând licența nr. 2060/2016 emisă
de autoritatea competenta, vă propune încheierea unui contract de furnizare gaze
naturale pentru consumatorii eligibili în următoarele condiții :
1. Perioada de livrare: 22.12.2021-31.12.2022;
2. Prețul Contractual (PC) se va calcula astfel : PC = Pb + Ct + Td
Pb = Prețul de bază al gazelor naturale = 1000 lei/MWh;
Ct = Cost transport = 11 lei/MWh;
Td = Tarif reglementat de distribuție aferent fiecărei categorii de consum si fiecarui
operator de distributie
3. Condiții de plată si modalitatea de transmitere a facturii
Pentru o lună de consum se emite o factură de regularizare pentru luna încheiată care
va conține contravaloarea gazelor naturale livrate, scadența pe data de 30 a lunii
urmatoare celei de consum.
Factura va fi transmisa in format electronic.
4. Facilități :
•
Nu se percepe factură de avans;
•
Nu se percepe marjă comercială de furnizare;
•
În cazul în care nu se respectă prognoza cantității contractate, nu se percep
penalizări. Banda este nelimitată;
•
Actualizarea pretului contractual se va face doar in situatia actualizarii de catre
autoritatea competenta a tarifelor reglementate (de transport si/sau rezervare de
capacitate), precum si in situatia introducerii unor noi norme legislative care au directa
legatura cu furnizarea de gaze naturale (obligativitatea tuturor furnizorilor de a asigura
un anumit procent de gaze din import, stabilirea de catre autoritatea competenta a
constituirii unui stoc minim de gaze in depozitele de inmagazinare subterana pentru
sezonul rece etc.);
•
Persoană dedicată dumneavoastră, cu disponibilitate 24/7, pregătită să
rezolve toate solicitările dumneavoastră;

5. Modalitati de acceptare a ofertei:
• Confirmare prin email, fax, prin semnarea contractului de furnizare;
• Negociere directa

6. Documente necesare incheierii contractului de furnizare:
•
•
•
•
•
•

Certificatul de Inregistrare la Camera de Comert si Industrie – Oficiul National al
Registrului Comertului / Carte Identitate;
Codul Fiscal;
Cont bancar de virament;
Denumirea bancii prin care clientul deruleaza platile;
Actul de proprietate sau alt document care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului
care face obiectul locului de consum.
Acordul scris al proprietarului de drept pentru incheierea contractului de furnizare,
daca aceasta mentiune nu se regaseste inscrisa in actul de detinere a spatiului, in cazul
in care solicitantul persoana fizica/ juridica care au calitatea de chiriasi/ concesionari
sau alta calitate similara si care atesta un drept de folosinta temporara a locului de
consum printr-un act incheiat cu proprietarul.
Ofertă valabilă până la data de : 21.12.2021-31.03.2021.
Persoana de contact: Laurentiu MARINETE, mobil: 0734.776.676, tel. 021.318.07.72,
fax: 021.318.07.71, adresa e-mail: gaz@tinmar.ro; laurentiu.marinete@tinmar.ro.

