OFERTĂ SPECIALA DE FURNIZARE ENERGIE ELECTRICĂ

Oferta AIK ENERGY ROMÂNIA S.R.L. se adresează clienților finali, casnici.
Ai următoarele beneficii:
•

Preț fix al energiei pentru 12 luni;

•

Contract transparent, fără clauze ascunse;

•

Factura electronică și prin poștă;

•

Cost zero la schimbarea furnizorului, noi ne ocupăm de toate formalitățile.

Preț energie electrică fără taxe și tarife
[lei/kWh]

Preț final energie electrică cu taxe și
tarife fără acciză și TVA *
[lei/kWh]

0,228

0,49499

* Prețul final de energie electrică include: prețul energiei active, tarifele reglementate (tarif de
transport, tarif de sistem și tarif de distribuție, taxă cogenerare și taxă certificate verzi), conform
prevederilor legale în vigoare.
* Prețul final de energie electrică este pentru toți consumatorii din zona Operatorului de distribuție EDistribuție Muntenia S.A.
Pentru a calcula prețul final de energie electrică specific zone de distribuție, vă rugăm să consultați
tarifele de distribuție si de transport, prevăzute în Anexă.
Documente necesare pentru finalizarea contractului: Copie CI, copie act spațiu, ultima factură
de energie electrică.

Data întocmirii ofertei: 01.08.2020
Data expirării ofertei: 31.08.2020
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1. Tarife de distribuție - conform Ordinelor Președintelui ANRE nr. 2/15.01.2020,
3/15.01.2020, 4/15.01.2020, 5/15.01.2020, 6/15.01.2020, 7/15.01.2020, 8/15.01.2020,
9/15.01.2020, în vigoare începând cu data de 16.01.2020, în lei/kWh:
Nivel Înaltă
Nivel Medie
Nivel Joasă
Operator de distribuție
Tensiune
Tensiune
Tensiune
[lei/kWh]
[lei/kWh]
[lei/kWh]
Delgaz Grid S.A.

0,01929

0,04159

0,12989

Electrica Distribuție Muntenia Nord S.A.

0,01668

0,03648

0,1239

E-Distribuție Dobrogea S.A.

0,02021

0,04058

0,13171

E-Distribuție Muntenia S.A.

0,010

0,03195

0,11367

Distribuție Energie Oltenia S.A.

0,02464

0,04705

0,12074

E-Distribuție Banat S.A.

0,01564

0,0358

0,10756

Electrica Distribuție TRANSILVANIA NORD S.A.

0,01877

0,04554

0,1046

Electrica Distribuție TRANSILVANIA SUD S.A.

0,02031

0,04103

0,10456

2. Tarife reglementate de transport și servicii de sistem - conform Ordinelor Președintelui
ANRE, nr. 10/15.01.2020, și 142/29.06.2020, in vigoare începând cu data de 01.07.2020
respectiv 01.01.2020 și contribuția pentru Cogenerare de înalta eficiența conform Ordin ANRE
nr. 131/24.06.2020
Tarif introducere
energie în rețea TG
[lei/kWh]

Tarif extragere
energie din rețea TL
[lei/kWh]

Tarif pentru servicii
de sistem SS
[lei/kWh]

Cogenerare de
înaltă eficiență
[lei/kWh]

0,00130

0,01667

0,01445

0,01609

3. Acciza necomercială pentru energie electrică - în valoare de 0,00508 Lei/kWh, fiind
valabilă pentru anul 2020;
4. Contravaloarea Certificatelor Verzi - reprezintă produsul dintre valoarea cotei anuale
obligatorii de achiziție de certificate (CV/MWh) estimate de ANRE, cantitatea de energie
electrică facturată (MWh) și prețul certificatelor verzi calculat ca preț mediu ponderat al
tranzacțiilor din piața centralizata a certificatelor verzi în luna anterioară lunii de facturare sau
ultima medie ponderată lunară disponibilă.
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Valoarea

Certificatelor Verzi începând cu data de 01.01.2020 este de 0,0628641054

lei/kWh
Factura de regularizare pentru certificatele verzi aferente energiei electrice active livrate în anul
calendaristic anterior se va emite după publicarea de către ANRE a cotei finale obligatorii și va avea
scadență de 10 zile lucrătoare de la data primirii acesteia. Rezilierea contractului dintre furnizor și
consumator nu exonerează consumatorul de plata facturii de regularizare pentru Certificate Verzi
aferente perioadei furnizării de energie electrică.
Modalități de plată și facturare:
-

Factura de energie electrica se emite în primele 15 zile ale lunii următoare lunii de contract;

-

Scadența facturii este de 30 de zile de la data emiteri facturii;

-

Durata contractului 12 luni cu posibilitatea de prelungire cu acordul părților.

Contravaloarea energiei electrice reactive, se facturează în conformitate cu

Ordinul ANRE nr.

33/2014, modificat prin Ordinul ANRE nr. 76/2016 și se regăsește în factura aferentă lunii de
consum.
Prețul pentru energia electrică reactivă facturată este prevăzut de Ordinele ANRE 222/2019,
223/2019, 224/2019, 225/2019, 226/2019, 227/2019, 228/2019, 229/2019, în vigoare începând cu
data de 01.01.2017, în funcție de zona de distribuție al locului de consum.

*Prețurile afișate sunt exprimate în lei/kWh şi nu conțin TVA şi acciză.
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