Anexa Condiţii comerciale la Contractul nr.________________________________
Assist Gas Plus
1. Servicii/Beneficii incluse
•
•
•
•
•
•

Preţ de furnizare al gazelor naturale 0.086 lei/kWh
Abonament/zi gaze naturale 0.59 lei/zi/loc de consum
Preţul de furnizare al gazelor naturale corelat cu evoluţia pieţei
Calitate şi siguranţă a furnizării prin condiţii contractuale corecte
Acces gratuit de pe telefon, tabletă sau PC la contul personal E.ON Myline – istoric facturi
şi plăţi, transmitere index contor, factură electronică, actualizare convenţie de consum
Asistență tehnică pentru intervenții rapide în locuință în caz de defecțiuni ale centralei
termice/boilerului electric sau instalațiilor electrice (cabluri, tablou electric, siguranțe,
doze, prize, întrerupatoare)*
*Pachetul include un număr de maxim 2 intervenții pe parcursul unui an contractual, în limita sumei
de 400lei/intervenție (TVA inclus)

Preţ de furnizare gaze naturale 0.086 lei/kWh
Abonament gaze naturale
0.59 lei/zi/loc de consum
Cost de transport
0.00851 lei/kWh
Tarif reglementat de distribuţie In functie de aria de distributie si categoria de consum
Categoria de consum
Preţul de furnizare nu conţine TVA şi acciză. Tarifele reglementate de transport şi de distribuţie
a gazelor naturale sunt stabilite prin ordine şi decizii ale Autorităţii Naţionale de Reglementare
în domeniul Energiei (ANRE) şi pot fi modificate pe parcursul derulării contractului. Valoarea
tarifelor reglementate se stabileşte prin legislaţia în vigoare aplicabilă la momentul facturării.
3. Facturare şi condiţii de plată
Prin servicii poştale sau în format electronic*

*dacă clientul activează factura electronica în contul său E.ON Myline

Termen de plată
Frecvenţă de facturare

30 zile calendaristice de la data emiterii
Lunar

4. Termene şi condiţii
Perioadă contractuală
Condiţii de denunţare
a contractului

12 luni, cu posibilitate de prelungire, conform
clauzelor contractuale
Denunţarea contractului se poate face de către client cu
o notificare prealabilă de 21 de zile

5. Alte menţiuni
Prezentele Condiţii comerciale sunt aplicabile începând cu data intrării în vigoare a
Contractului, pentru perioada contractuală mai sus menţionată. Modificarea Condiţiilor
comerciale (inclusiv în ceea ce priveşte preţul de furnizare a energiei active) se poate realiza
numai după comunicarea către Client a unei notificări prealabile, conform prevederilor speciale
menţionate în Condiţiile generale contractuale. Prezentul contract se adresează clienţilor
persoane fizice, pentru consum de gaze naturale în scop casnic.
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2. Preţuri şi tarife

Modalitate de transmitere

E.ON Gaz Furnizare S.A.

Semnătură client
Nume Prenume
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