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OFERTA TIP DE FURNIZARE GAZE NATURALE
(casnic – racordați în sistemul de distribuție operat de Gaz Vest)
Stimate client,
S.C. GAZ VEST S.A. cu sediul în mun. Arad, str. Prunului nr. 129, telefon/fax 0257348404,
0257348410, supune atenției d-voastră Oferta de furnizare a gazelor naturale:
Perioada contractuală: nedeterminată
Data întocmirii:
27.04.2016
Data actualizării: 01.09.2017
Data publicării :
31.01.2018
Valabilitate: din 01.09.2017 până la 31.01.2018
Perioada contractuală: nedeterminată

Serviciile oferite: furnizarea gazelor naturale cu serviciile reglementate de distribuție si transport
gaze naturale, incluse.
Punctul de predare/preluare: la ieșirea din postul de reglare-măsurare/stația de reglare-măsurare a
gazelor.
Calitatea gazelor naturale furnizate: în conformitate cu reglementările în vigoare.
Prețul gazelor naturale furnizate se calculează în funcție de categoria consumatorului.
Pentru perioada: 01.09.2017 – 31.01.2018 vă prezentăm oferta de preț:
Categorie
client
B1
B2
B3

Consum anual [MWh]
până la 23,25
de la 23,26 până la 116,28
de la 116,29 până la 1.162,78

Preț contract Pc
[Lei/MWh]
140,34
138,62
136,16

Prețul (Pc) include:
- tarifele reglementate de transport si distribuție gaze naturale,
- contravaloare gazelor naturale
- tarifele de înmagazinare a gazelor provenite din depozite.
Prețul nu include TVA și acciza.

Relaţii cu clienţii: tel/fax: +40257 / 348404; +40257 / 348410
Secretariat: tel/fax: +40257 / 272750; +40257 / 272751

e-mail: office@gazvest.com

În situația modificării tarifelor reglementate de distribuție, transport, înmagazinare prețul va fi
actualizat corespunzător.
Prețul va fi recalculat trimestrial, adaptat la condițiile pieței din trimestrul respectiv, situație în care
societatea noastră va notifica clientul cu privire la prețul trimestrial.
Facturare, condiții de plată, garanții:
Termenul de scadență a facturii de consum gaze naturale: de 30 zile de la emiterea facturii.
Transmiterea facturii se face: prin poștă la adresa de corespondență, electronic prin serviciul, oferit
gratuit de societate, ”Factura mea” sau direct la punctul de consum.
Dacă factura este scadentă într-o zi nelucrătoare, plata va fi făcută în prima zi lucrătoare după data
scadenței.
Pentru plățile efectuate după data scadenței, clientul datorează o penalitate de întârziere de 0,04% /
zi, aplicată la suma neachitată, calculată începând cu prima zi după data scadenței, până la plata
integrală.
Obligațiile de plată vor fi considerate îndeplinite în momentul în care sumele plătite au intrat în
contul furnizorului.






Prin unitățile Băncii Cooperatiste CREDITCOOP din zona (fără comision)
La comercianții care asigură serviciul de plăți prin PAYZONE
La comercianții care asigură serviciul de plăți prin PAYPOINT
Prin agențiile CEC din localitate sau la alte agenții din județ (banca percepe un comision )
La agențiile BRD și UniCredit Bank SA

În cazul în care clientul înregistrează întârzieri la plata facturilor furnizorul poate solicita constituirea
unei garanții echivalente cu contravaloarea consumului pe o perioadă de 30 zile.
Durata Contractului: nedeterminată.
Contractul poate înceta prin denunțare unilaterală, din inițiativa uneia dintre părți, sub condiția
notificării celeilalte părți cu cel puțin 21 zile înaintea acestei date.
Modalitatea de acceptare a ofertei: prin transmiterea unei solicitări scrise pentru încheierea
contractului de furnizare gaze naturale, semnate de reprezentantul legal al clientului.
Documentele necesare pentru încheierea contractului:
1. Copie după actul de identitate B.I./C.I,
2. Copie după actul/actele de deținere a spațiului,
3. Acordul proprietarului , după caz.
Dacă sunteți deja clientul S.C. GAZ VEST S.A. Arad, aceste documente se vor depune doar în
situația în care informațiile furnizate inițial au suferit modificări.
Prezenta ofertă este completată cu prevederile legale.
Pentru orice informații suplimentare, vă invităm să ne contactați la telefon 0257/348404 sau e-mail
office@gazvest.com.
Vă asigurăm de întreaga noastră considerație.

Relaţii cu clienţii: tel/fax: +40257 / 348404; +40257 / 348410
Secretariat: tel/fax: +40257 / 272750; +40257 / 272751

e-mail: office@gazvest.com

