Notificare conf. Art.13 din Contractul de vanzare -cumparare a gazelor naturale
OFERTĂ-TIP
LOCURILE DE CONSUM:
1. Consumatorii casnici in regim concurential cat. C 1 si C2
DATA ÎNTOCMIRE ȘI VALABILITATE OFERTĂ
Oferta este întocmită la data de 25.08.2021 si este valabilă până la 31.12.2021 iar
perioada de furnizare ofertata este 01.10.2021-31.12.2021
PREȚUL FINAL DE FURNIZARE (LEI/MWh)
1.Prețul final pentru furnizarea gazelor naturale ptr. C1este 298,00 lei/MWh şi ptr. C2
este 296,82 lei/MWh includ toate serviciile necesare consumului astfel:
- serviciul de distribuție (tarif reglementat ANRE 38,9 lei/MWH pt. cat.C1 si 37,72 pt. cat. C2
- serviciul de transport (tarif reglementat ANRE);
- serviciul de înmagazinare (tarif reglementat ANRE);
In cazul aprobării altor tarife de ANRE, preturile finale se vor actualiza corespunzător cu o
notificare prealabila de 30 zile
Prețul final pentru furnizarea gazelor naturale nu include acciză si TVA.
CONDITII:
Va rugam ca in termen de 15 zile calendaristice de la primirea prezentei sa ne
transmiteti acceptul sau refuzul dvs.privind aceasta modificare de pret.
In cazul in care nu veti fi de acord cu noul pret propus, va informam ca aveti dreptul
denuntarii unilaterale a contractului de furnizare, cu un preaviz de 21 de zile, conform
prevederile legale, fara costuri suplimentare.
In cazul acceptarii ofertei este necesar sa ne transmiteti un ex. al Actului Aditional prin
posta la adresa:Harlau, str. Stefan cel Mare si Sfant nr.8A, bl.21, parter, jud. Iasi sau prin posta
electronica la adresa de e-mail: office@gaznordest.ro
Conf. Art.13 din Contract, in cazul in care nu veti transmite raspunsul dumneavoastra
in termen de 15 zile, noul pret de furnizare gaze naturale se considera acceptat.
În speranța că oferta noastră va corespunde așteptărilor dumneavoastră, vă asigurăm de
întreaga noastră considerație și vă stăm la dispoziție pentru orice lămurire suplimentară pe care
o veți considera necesară.
Cu stimă,
Teodor TINCĂ, Director General

