Oferta Acasǎ Avantaj- furnizare gaze naturale

Furnizor:
WIROM GAS, cu sediul în Bucureşti, strada Popa Savu nr. 77, sector 1, J40/15189/1994, CUI RO 6090967,
Telefon: +4021 222 15 64, Fax: +4021 222 15 67, Email: wirom@wirom.ro.
WIROM se adapteazǎ dinamismului pieţei libere a gazelor naturale oferindu-vǎ condiţii avantajoase de
furnizare a gazelor naturale prin oferta Acasǎ Avantaj.
Data întocmirii ofertei: 30.09.2016
Perioada de valabilitate a ofertei: 01.10.2016 - 31.12.2017
Data ultimei actualizǎri: 21.11.2017
Categorie consumator
Prezenta ofertǎ se adreseazǎ clienţilor casnici din piaţa concurenţialǎ, care se încadreazǎ în categoriile de
consum B1 - B4. Pentru a identifica categoria de consumator în care vă încadrați în prezent, vă rugăm să
consultați ultima factură primită.
Preț Acasǎ Avantaj - gaze naturale
Categorie
client

Consum anual
MWh

Preț gaze naturale
Lei/MWh*

B1

până la 23,25

129,67

B2

de la 23,26 până la 116,28

127,94

B3

de la 116,29 până la 1.162,78

126,15

B4

de la 1.162,79 până la 11.627,78

124,98

*prețurile de furnizare sunt aferente clienților racordați în sistemele de distribuție operate de
WIROM (Alexandria, Giurgiu, Oltenița, Turnu Măgurele, Corabia)

Prețul gazelor naturale:
 include tarife reglementate de transport, înmagazinare și distribuție
 nu include TVA și acciza
Tarifele reglementate din componența prețului pot fi consultate la adresa: http://www.wirom.ro/informatiiutile/preturi-si-tarife. În situația modificării tarifelor reglementate precizate mai sus prețul gazelor naturale poate
fi actualizat.
Garanţii
Ȋn funcţie de bonitatea clientului, ofertantul poate solicita garanţii de platǎ sub forma unor plǎți efectuate în
avans sau a unei depuneri de numerar într-un cont de garanții.
Termenele, modalitățile și condițiile de plată a facturii
Termenul de plată a facturii este de 30 zile calendaristice de la data emiterii facturii.
Plata se realizează prin virament bancar, în numerar la sucursalele partenerilor noștri, direct debit sau prin orice
alt mijloc de plată indicat pe verso-ul facturii.
Transmiterea facturii
Transmiterea facturilor se va realiza prin poștă electronică (e-mail).
Durata contractului, termene și condiții de denunțare unilaterală
Contractul de vânzare - cumpărare a gazelor naturale aferent prezentei oferte s e încheie pe durată nedeterminată.
Contractul poate înceta prin denunțare unilaterală, din inițiativa uneia dintre părți, care operează în

condițiile notificării celeilalte părți cu 21 zile înainte de această dată.
Încetarea contractului de furnizare nu are niciun efect asupra obligațiilor scadente decurgând din executarea
contractului până la momentul încetării acestuia.
Modalitatea de acceptare a ofertei
Oferta se consideră acceptată pentru consumatorii noi prin semnarea unui contract de vânzare – cumpărare
gaze naturale in termenii prezentei oferte sau pentru clientii actuali prin semnarea unui act aditional la contractul
de vânzare – cumpărare gaze naturale existent.
In ambele situatii, pentru activarea ofertei este necesara si inscrierea pe portalul WIROM accesand site-ul:
www.wirom.ro/@ccesonline.
Clientii care au deja un cont activ pe portalul WIROM, pot beneficia de conditiile ofertei Acasǎ Avantaj doar
prin semnarea unui act aditional la contractul de vânzare – cumpărare gaze naturale existent.
Documentele necesare pentru încheierea contractului
În vederea încheierii contractului, clientul trebuie să prezinte următoarele documente:
 Cerere de acces la sistemul de distribuție pentru persoana juridică/fizica
 Acordul proprietarilor instalației de utilizare (în cazul în care nu este necesară racordarea și obținerea
acordului de acces la sistemul de distribuție)
 Acordul de acces la sistemul de distribuție pentru persoana fizica (în cazul în care acesta a fost
obținut)
 Copie act identitate (BI/CI)
 Dovada deținerii în proprietate / folosință a spațiului, iar, în cazul în care locația respectivă este
închiriată, contractul de închiriere, însoțit de acordul proprietarului legal și de copia BI/ CI a acestuia
 Autorizație de construire imobil, dacă actul de proprietate este doar pentru teren
 Acordul Asociației de Proprietari sau a proprietarilor imobilului respectiv, în lipsa Asociației de
Proprietari
Dacă sunteți deja client WIROM, aceste documente se vor depune doar în situația în care informațiile furnizate
inițial au suferit modificări.
Pentru informaţii adiţionale privind condiţiile comerciale de furnizare a gazelor naturale pe piaţa liberǎ in
termenii ofertei Acasǎ Avantaj vǎ rugǎm sǎ ne contactaţi la numǎrul 0800 800 222 sau pe formularul de
contact de pe site: www.wirom.ro/contact.

