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Ofertă de furnizare a energiei electrice adresată clienților CASNICI
Valabilitate oferta:
până la 31.12.2020
Preț energie electrică activă (inclusiv TG):
330,00 lei/MWh
La acest preț de ofertă vor fi percepute în plus, prin evidențierea separată în cadrul facturii,
tarifele de transport energie electrică, serviciile de sistem, tarifele de distribuție energie
electrică în funcție de zona de licență, certificatele verzi, contribuția pentru cogenerare de
înaltă eficiență, acciza si TVA.
Durata contractului:
1 an, cu posibilitatea de prelungire cu acordul părților
Servicii oferite:
Serviciul gratuit de asistență, suport și consultanță pentru obținerea informațiilor referitoare la
furnizarea energiei electrice.
Termen și modalități de plata:
20 de zile calendaristice de la data emiterii facturii, prin transfer bancar sau cu numerar
Modul de transmitere a facturii:
în conformitate cu opțiunea clientului - prin poștă, fax, e-mail, etc.
Modalitatea de acceptare a ofertei-tip:
- telefonic la nr. 0371.13.04.79;
- prin fax la nr. 0372.00.82.57;
- prin e-mail, la adresa office@hermesenergy.ro.
Documente necesare pentru încheierea contractului:
- cererea de încheiere a contractului;
- copia actului de identitate;
- copia actului de proprietate sau a altui document care atestă dreptul de folosință asupra
spațiului care face obiectul locului de consum respectiv, din care se pot
șterge/anonimiza părți nerelevante pentru activitatea de furnizare a energiei electrice;
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în cazul în care documentul atestă un drept de folosință temporară asupra acestui
spațiu printr-un act încheiat cu proprietarul, trebuie să prezentați acordul scris al
proprietarului de drept pentru încheierea contractului de furnizare a energiei electrice,
dacă această mențiune nu se regăsește înscrisă în actul doveditor al dreptului de
folosință;
certificatul de racordare sau avizul tehnic de racordare (dacă OR nu a emis certificatul
de racordare) și convenția de exploatare (în situația în care OR consideră că este
necesară)
copia facturii de servicii furnizare a energiei electrice emisă de furnizorul actual.

Cu deosebit respect,
Florian Butuc
Director Comercial

