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OFERTA TIP DE FURNIZARE GAZE NATURALE
(casnic – racordat 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:
Data întocmirii:
03.12.2021
Data actualizării: 03.12.2021
Data publicării :
03.12.2021
Valabilitate: din 03.12.2021 până la 31.12.2021
Perioada contractuală: nedeterminată
Serviciile oferite: furnizarea gazelor naturale cu serviciile reglementate de distribuție si transport gaze naturale, incluse.
Calitatea gazelor naturale furnizate: în conformitate cu reglementările în vigoare.
Prețul gazelor naturale furnizate se calculează în funcție de categoria consumatorului.
Vă prezentăm oferta de preț:

Cat. Client

Consum
anual în
MWh

Pret gaze
naturale
lei/MWh

Cost de
transport
lei/MWh

Tarif de
distributie
lei/MWh

Pret final
contractual
lei/MWh fara TVA

C1

Până la 280

589,51

10,42

30,58

630,51

Pret final
contractual
lei/MWh cu
TVA inclus
750,31

Prețul final contractual (Pc) include:
- tarifele reglementate de transport si distribuție gaze naturale,
- contravaloarea gazelor naturale
- tarifele de înmagazinare a gazelor provenite din depozite.
Pentru fiecare loc de consum se percepe un abonament în valoare de 0,4 lei/zi la care se adaugă T.V.A.
În contul acestui abonament, Gaz Vest S.A. Arad va asigura serviciul de verificare tehnică periodică a instalației de
utilizare interioară.
În situația modificării tarifelor reglementate de distribuție, transport, înmagazinare prețul va fi actualizat
corespunzător.
Prețul gazelor naturale poate suferi modificari, in funcție de evoluția pieței gazelor naturale, iar clientul final va fi
notificat in prealabil.
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.
Obligațiile de plată vor fi considerate îndeplinite în momentul în care sumele plătite au intrat în contul furnizorului.
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.
Prezenta ofertă este completată cu prevederile legale.
Pentru orice informații suplimentare, vă invităm să ne contactați la telefon 0257/348404 tastele 4 și 5 sau e-mail
comercial@gazvest.com.
Vă asigurăm de întreaga noastră considerație.
Echipa GazVest.
Relaţii cu clienţii: tel/fax: +40257 / 348404; +40257 / 348410

e-mail: comercial@gazvest.com

