Preț fix până în 31
decembrie
Ofertă de furnizare energie electrică
Client Casnic
Contract de Furnizare Energie Electrică

5,9 lei/kWh

Stimate Domn/Doamnă,
Avantajele ofertei TINMAR
standard:

✓ Pachet 100% energie verde.
✓ Preț de bază al energiei ﬁx,

garantat până la data de
31.12.2022.
✓ Consultanță de specialitate prin
intermediul Contact Center-ului
TINMAR.
✓ Intermedierea relației cu
operatorul de reţea.
✓ Aplicație mobilă myTIN
TINMAR intervenție rapidă:

• Discount 10% la orice lucrare de
reparație din locuință, față de
prețul de listă al partenerilor
noștri specializați.

.

TINMAR energy este cea mai mare companie de energie din România cu capital privat autohton
și producător de energie regenerabilă. Suntem un furnizor roman de energie, bine conectat la
fluxurile europene și livrăm energie electrica catre liderii celor mai importante industrii.
TINMAR standard:
Se adresează exclusiv clienților casnici, oferă un pachet cu 100% energie verde.
PREȚ CONTRACT:
Este format din prețul de bază al energiei la care se adaugă abonamentul lunar și alte
costuri (tarife reglementate și taxe legale).
Prețul de bază al energiei este:
5,9 lei/kWh - la care se adaugă tarifele reglementate de transport, sistem şi distribuție - în
funcție de zona locului de consum, contribuție pentru cogenerare de înaltă eﬁciență, cost
certiﬁcate verzi, acciză şi TVA, precum și orice alte eventuale tarife reglementate introduse
prin acte normative aplicabile pe perioada de consum în condițiile în care clientul optează
pentru transmiterea corespondenței pe email
sau
6,0 lei/kWh - la care se adaugă tarifele reglementate de transport, sistem şi distribuție - în
funcție de zona locului de consum, contribuție pentru cogenerare de înaltă eﬁciență, cost
certiﬁcate verzi, acciză şi TVA, precum și orice alte eventuale tarife reglementate introduse
prin acte normative aplicabile pe perioada de consum, în condițiile în care clientul optează
pentru transmiterea corespondenței prin altă modalitate decât email.
VALABILITATE OFERTĂ:

Informații Utile
Procesul de schimbare a
furnizorului de energie
electrică este GRATUIT,
conform Ordinulului nr.
234/2019
și nu necesită nicio
modificare a instalației
electrice, menținându- se
continuitatea
în alimentare fără
întreruperea furnizarii
energiei electrice.

Apelează Contact
Center TINMAR

031 97 97

Oferta este valabilă până la 30.09.2022. Furnizorul își rezervă dreptul de a modiﬁca prețul
de bază al energiei anual, începând cu 1 Ianuarie 2023, cu notiﬁcarea prealabilă a Clientului
cu 30 zile înainte de la data intrării în vigoare a noului preț. În cazul în care Clientul
contestă noul preț, Contractul încetează la data propusă de Furnizor pentru intrarea în vigoare
a noului preț.
Tarifele reglementate sunt ﬁxate de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul
Energiei și pot suferi modiﬁcări atât până la încheierea contractului, cât și pe perioada derulării
contractului ca urmare a modiﬁcărilor legislative.
*** 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.
FACTURARE ȘI CONDIȚII DE PLATĂ:
Contravaloarea energiei electrice consumate se facturează lunar, pe baza indexului transmis
de client prin sistemul autocitire , pe bază de estimare sau in urma regularizarilor facute de
distribuitor.
Pentru o luna de livrare se vor emite două facturi:
Pe data de 1 a lunii de livrare, Furnizorul va emite catre Consumator o factura reprezentand
contravaloarea a 100% din cantitatea de energie electrica contractata pentru luna de livrare cu
scadenta in 5 zile de la emitere.
A doua factură se emite dupa luna de livrare si este scadenta in 15 zile de la emitere.
După această dată, se aplică penalități de întârziere în cuantum de 0,1% pentru ﬁecare zi de
întârziere, calculate de la data scadenței 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, cu minim 5 zile înainte de data deconectării effective.
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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

VALABILITATE CONTRACT:
Contractul de furnizare energie electrică se încheie pe perioadă nedeterminată, cu excepția
contractelor încheiate cu persoane care nu au calitatea de proprietari ai locului de consum,
în acord cu legislația în vigoare (moștenitori, chiriași care nu pot avea contract pe o perioadă
mai mare de un an de zile). 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 energie electrică cu o notificare prealabilă de 21 de zile.
RENUNȚARE LA CONTRACT:
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,
prin modalitatea aleasă de acesta în cerere, că a luat la cunoștință de acordul clientului asupra
ofertei TINMAR standard. Renunțarea la contract, în termenul de 14 zile nu implică niciun cost
pentru consumator.
În cazul în care clientul dorește livrarea energiei electrice înainte de expirarea termenului de
renunțare (14 zile) va semna o declarație în acest sens și va suporta costul energiei livrate.
Dreptul de renunțare nu se aplică contractelor semnate la sediu/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 200 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, garanția 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 față de furnizor. Reclamațiile
clienților vor fi soluționate conform Procedurii de Soluționare Reclamații aflate pe site-ul
furnizorului: tinmar.ro.
Contractul de furnizare energie electrică este format din Condiții Speciale (prezenta Ofertă +
Cererea de încheiere contract semnate de client) și Condițiile Generale. Condițiile Generale ale
contractului de furnizare și Formularul de retragere se găsesc pe site-ul furnizorului și sau 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
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Preț furnizare energie electrică pentru oferta

Pret de furnizare
energie activa
(inclusiv TG)
E-DISTRIBUTIE
BANAT

5,9 lei/kWh

E-DISTRIBUTIE
DOBROGEA

5,9 lei/kWh

DELGAZ GRID

5,9 lei/kWh

DISTRIBUTIE
ENERGIE OLTENIA

5,9 lei/kWh

SDEE MUNTENIA
NORD

5,9 lei/kWh

E-DISTRIBUTIE
MUNTENIA

5,9 lei/kWh

SDEE
TRANSILVANIA
NORD
SDEE
TRANSILVANIA
SUD

.

Tarife reglementate
pentru Servicii
TL
SS
TG
25.57

9.32

2.53

25.57

9.32

2.53

25.57

9.32

2.53

25.57

9.32

2.53

25.57

9.32

2.53

25.57

9.32

2.53

25.57

9.32

2.53

25.57

9.32

2.53

5,9 lei/kWh
5,9 lei/kWh

Tarife de distributie
IT

MT

17.90

51.01

147.89

26.36

59.71

173.28

24.57

54.10

176.63

33.36

66.84

171.73

23.35

56.70

175.26

12.56

45.71

143.96

23.77

57.49

144.73

24.63

54.52

158.84

Cogener
are

Certificate
verzi

JT
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16.96

72.5369

16.96

72.5369

16.96

72.5369

16.96

72.5369

16.96

72.5369

16.96

72.5369

16.96

72.5369

16.96

72.5369
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