Client:

Cumparator consumator de gaze
naturale: categoria de consum B4

Data oferta

03/01/2019

Stimate Client,
OMV Petrom Gas, parte a Grupului OMV Petrom, cu o vastă experienţă şi know-how internaţional este
încă din 1999 un furnizor important de gaze naturale pe piaţa românească pentru consumatorii industriali
şi comerciali, liderul pieţei in ultimii 7 ani, în ceea ce priveste furnizarea gazelor naturale către clienții
finali din piața liberă.
Oferim clienților noștri un pachet complet de servicii, al căror scop este sprijinirea eforturilor clienţilor
îndreptate spre succes. Ne definește flexibilitatea şi inovația, căutând în permanență să identificăm
factorii cheie ce ne permit să ne diferenţiem de concurenţă tocmai prin crearea de soluţii personalizate
capabile să satisfacă cel mai bine cerinţele clienţilor noştri.
Acest lucru este posibil datorită producţiei proprii de gaze naturale a OMV Petrom şi abordării noastre
sustenabile privind respectarea limitării resurselor naturale şi menţinerea unei perspective pe termen
lung. Suntem întotdeauna pentru clienții noștri un partener contractual stabil financiar și cunoscut, o
garanţie a derulării fără probleme a unui contract.

Vă invităm să consultaţi oferta noastră de gaze naturale dedicată companiei dumneavoastră, care vă
oferă:





alegerea potrivită pentru un parteneriat solid şi flexibil
preţ competitiv, variabil în funcţie de evoluţia pieţei de gaze naturale
siguranţă a furnizării asigurată în calitate de producator de gaze naturale a grupului OMV Petrom
consultanţă comercială şi servicii online

Preţul gazului furnizat de Vânzător, aplicabil în fiecare Luna de Livrare în cadrul Contractului („Preţul
Contractual”, P) şi va fi calculat lunar conform următoarei formule: P = Gn + Tn + Dn
Unde abrevierile au următoarele semnificaţii:
• Gn: Preţul gazului natural din Luna de Livrare respectivă: 124,00 lei/MWh,
• Tn: Tariful de transport (inclusiv rezervarea de capacitate): 11,17 Lei/MWh.
• Dn: Tariful de distribuție, reglementat si practicat de către operatorul serviciul de distribuție din
zona geografică in care este amplasat punctul de consum al Cumpărătorului, pentru categoria
de consum B4
Luna de Livrare este echivalenta cu Luna Calendaristica iar perioada de livrare, de 12 luni, va putea
începe cu data de 1 ale lunii sub rezerva notificării de către Cumpărător a vechiului furnizor de gaze
naturale cu cel puțin 21 de zile calendaristice înainte de începerea livrărilor.
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Termene şi condiţii contractuale:
 Contractul de furnizare se încheie pentru o perioada de livrare de 12 luni cu începere din data de
de 1 ale lunii sub rezerva notificării de către Cumpărător a vechiului furnizor de gaze naturale cu
cel puțin 21 de zile calendaristice înainte de începerea livrărilor.
 Încheierea contractelor de transport şi distribuție revine exclusiv în sarcina cumpărătorului.
 Factura de consum (tiparita pe hartie sau in varianta electronica) se va emite lunar, termenul de
plată fiind de 30 de zile calendaristice de la emitere. Plata va fi garantata printr-o scrisoare de
garantie bancara emisa de catre o banca agreata.
 Preţurile nu conţin TVA şi acciză, conform Codului fiscal în vigoare
Servicii suplimentare incluse
Având în vedere preocuparile noastre permanente de a pune clientul pe primul plan, iar pentru ca
dumneavoastră să aveţi mai mult timp la dispoziţie pentru activitatea de business, oferta noastră mai
include:
 Persoană de contact dedicată pe toată durata derulării parteneriatului nostru.
 Consultanţă comercială şi suport pentru încheierea contractului de furnizare, precum şi
intermedierea relaţiei cu operatorul de distribuţie şi operatorul de transport.
 Acces 24/7 la informaţii prin portalul online https://customerportal.petromgas.com/login unde
puteţi consulta datele de consum şi datele privitoare la factura lunară
 Factură electronica gratuită. Conform legislaţiei în vigoare, factura electronica are valoare
fiscală

Documentele necesare încheierii Contractului
Pentru încheierea contractului, Cumpărătorul va pune la dispoziţia Vânzătorului următoarele:
 Copie a Certificatului de Înmatriculare la Registrul Comerțului
 Adresa exactă a locurilor de consum.

Valabilitate oferta
Prezenta oferta este actualizata la data de 03.01.2019 si este valabila pana la data de 31.03.2019

Vă mulţumim!
Cu stimă,
Departament Vanzari
OMV Petrom Gas SRL
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