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Subiect:

Oferta furnizare gaze naturale TINMAR ENERGY S.A.

TINMAR ENERGY S.A., furnizor de gaze naturale deținând licența nr. 2060 / 2016 emisă de Autoritatea Nationala de
Reglementare in Domeniul Energiei, vă propune încheierea unui contract de furnizare gaze naturale pentru consumatorii
eligibili în următoarele condiții:
1. Prețul Contractual (PC) se va calcula astfel : PC = Pb + Ct + Td
Pb = Prețul de bază al gazelor naturale = 4900 lei/MWh
Ct = Cost de transport = 11 lei/MWh;
Td = Tarif reglementat de distribuție aferent fiecărei categorii de consum
*Pretul nu contine TVA si accize.
2. Condiții de plată
Vanzatorul va emite catre Cumparator doua facturi:
•
Factura avans ce va reprezenta 100% din cantitatea contractata, in data de 1 a lunii de livrare, avand scadenta
in 5 zile calendaristice de la emitere.
•
In termen de 15 zile lucrătoare după finalizarea Lunii de livrare, Vanzatorul va emite către Cumparator o factură
de regularizare care va conţine cantitatea consumata de acesta in luna anterioara, avand scadenta in data de 15 a lunii
sau dacă aceasta dată nu este o Zi Lucrătoare, în Ziua Lucrătoare imediat anterioară.În conformitate cu art. 394 din Codul
Fiscal, părțile sunt de acord ca facturile să fie transmise doar în format electronic
3. Facilități :

Ne rezervan dreptul de a solicita depunerea de garanții: scrisoare, bilet la ordin, filă CEC, alte garanții
financiare;Nu se percepe marjă comercială de furnizare;

În cazul în care nu se respectă prognoza cantității contractate, nu se percep penalizări.

Actualizarea pretului contractual se va face in mod automat in situatia actualizarii de catre Autoritatea
competenta a tarifelor reglementate (de transport, distributie 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;
Ofertă valabilă până la data de : 30.09.2022
*Informațiile cuprinse în prezentul document sunt confidențiale. Reproducerea, utilizarea sau divulgarea acestor informații unor părți
terțe fără autorizarea expresă a companiei noastre este strict interzisă.
** Oferta este valabila in conditiile in care rezultatul verificarilor privind bonitatea si situatia financiara a consumatorului sunt pozitive.
In caz contrar Furnizorul isi rezerva dreptul de a modifica conditiile de plata si/ de a solicita garantii pentru plata sumelor rezultate din contract
***Oferta de furnizare are un caracter exclusiv informativ și este valabila in limita cantității de energie electrică/Gaz natural
disponibilă și a bonității clientului solicitant. Prezentarea de catre Tinmar Energy a conditiilor de contractare reprezinta o oferta neagajanta
pentru furnizor. Conditiile de contractare vor fi discutate in conditiile in care rezultatul verificarilor privind bonitatea si situatia financiara a
consumatorului sunt pozitive. In caz contrar sau daca pe perioada de valabilitate a ofertei apar modificari semnificative ale conditiilor de
furnizare energie, Furnizorul isi rezerva dreptul de a modifica conditiile de pret, de plata si/ de a solicita garantii pentru plata sumelor rezultate
din contract.

Cu stima,
Director Contractare,
George MIHAI
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