
 

 

 DGV Person al i zat 201 9 Data emiterii ofertei:  
 

 

Oferta personalizata pentru: 
In atenția:  

 

 
 Documentul prezentat este confidențial si este adresat strict dumneavoastră. 

 

Distrigaz Vest pregătește oferte anticipând nevoia clienților de stabilitate si predictibilitate in costuri. 
Suntem convinși ca putem reinventa relația dumneavoastră cu operatorul de utilități si ca experiența 
interacționării cu noi si cu reprezentanții companiei noastre poate fi o experiență utilă si plăcută, 
indiferent de motivul pentru care ne întâlnim. 

 

De aceea, va prezentam oferta DGV Personalizat, o oferta special gândită pentru consumatorii care 
vor sa acceseze beneficiile pieței libere, fără restricții in consum si cu costuri predictibile. 

 

Aceste beneficii sunt: 
 

1.   Un cost unitar transparent stabilit, cunoscut de la data semnării contractului 
 

 
Categorie 

client 

 
Consum anual (MWh) 

Preţ cu 
tarif de 

transport 
(lei/MWh) 

Tarif 
distribuţie 
(lei/MWh) 

Preţ final 
furnizare 

(lei/MWh) 

C1 până la 280 MWh 118,25 32,75 151,00 

C2 între 280 MWh şi 2.800 MWh 119,55 29,45 149,00 

C3 între 2.800 MWh şi 28.000 MWh 120,71 27,29 148,00 

C4 între 28.000 MWh şi 280.000 
MWh 

121,96 25,04 147,00 
 

Nota: 
- Prețul ofertat nu include TVA sau accize (unde acestea sunt aplicabile) dar include costurile de înmagazinare si 

echilibrare. 

- Prețurile din prezenta ofertă reprezintă costurile aferente tarifului de distribuție pentru operatorul de 

distribuție Distrigaz Vest Oradea. Pentru alte zone de distribuție, vă rugăm să ne contacți pentru a vă pune la 

dispoziție tarifele aferente zonei pentru care solicitați oferta. 

 

 

2. Perioada de furnizare cu preț si condiții contractuale predefinite pentru perioada 
01.07.2019-30.09.2019. 

 

3. Contractul este simplu si ușor de înțeles, fără clauze punitive sau restrictive, lăsând libertatea 
consumatorului sa aleagă cea mai buna varianta pentru necesitățile sale de consum. 



 

 

4. Condițiile de prelungire si reînnoire a contractului 
Prețul si condițiile de oferta prezentate vor avea perioada de valabilitate in conformitate cu oferta 
prezentata. Furnizorul va transmite cu cel puțin 30 de zile calendaristice, înainte de încheierea 
perioadei ofertate, prin orice modalitate de notificare si comunicare convenita (inclusiv prin 
intermediul facturii) o noua oferta. Oferta poate fi acceptata prin răspuns scris, prin accept tacit 
sau poate fi refuzata cel mai târziu cu 21 de zile înainte de data de intrare in vigoare a noii oferte. 

 

5. Condiții de încetare 
Contractul încheiat intre părți poate înceta după cum urmează: 
a) Prin acordul părților; 
b) Prin denunțare unilaterala a consumatorului, transmisa cu cel puțin 21 de zile, înaintea intrării 

in vigoare. Denunțarea unilaterala devine efectiva sub condiția achitării tuturor obligațiilor de 
plata, mai puțin cele care fac obiectul unor litigii aflate pe rolul instanțelor de judecata; 

c) In caz de consum fraudulos; 
d) In caz de neonorare a obligațiilor de plata ale consumatorului sau in situația încetării dreptului 

de proprietate sau de folosință al clientului final pentru unul sau mai multe locuri de consum; 
 

6. Facturare si plata: 
Factura va fi emisa de către Furnizor si va fi plătită de către Consumator după cum urmează: 
- O factura de regularizare care va fi scadenta in cel mult 30 de zile, după fiecare luna de 

consum; 
Factura de regularizare va avea ca data de emitere ultima zi din luna de livrare si se va considera 
recepționată la prima transmitere prin oricare mijloc de comunicare agreat de către părți. 
Facturarea se va face utilizând strict cantitățile comunicate de operatorul tehnic însărcinat cu 
măsurarea, pentru fiecare luna de consum. 

 

7. Alte Servicii oferite? 
Garanția calității serviciilor oferite de către Distrigaz Vest se realizează prin contactul direct cu un 
manager de cont care va fi responsabil pentru contractul dumneavoastră pentru întreaga perioada 
in care ne sunteți client si care vă va putea sprijini in demersurile dumneavoastră de a dezvolta 
si/sau clarifica orice tema din domeniul gazelor naturale. 
In calitate de furnizor precum si de distribuitor si operator tehnic autorizat ANRE avem 
posibilitatea sa va sprijinim in orice dezvoltare ceruta de dumneavoastră deci va rugam, nu ezitați 
sa contactați sau vizitați experții Distrigaz Vest pentru orice plan sau problema întâmpinată in 
domeniul gazelor naturale. 

 

Va rugam, contactați sau vizitați experții noștri pentru orice problemă întâmpinată in domeniul 
gazelor naturale si vă garantăm că vom lucra împreună sa găsim cea mai buna soluție tehnica si 
comerciala pentru dumneavoastră. 

 

8. Pana când poate fi acceptata o oferta? 
De la data emiterii, oferta poate fi acceptata in termen de 30 de zile. In fiecare trimestru vom 
actualiza oferta pentru a reflecta condițiile din piață. Suntem un operator ca are contracte ferme 
de achiziție pentru întreaga perioada contractuala si indexam ofertele noastre de cele mai bune 
preturi disponibile pe piețele centralizate. 



 

 
 

9. Ce pași sunt necesari pentru încheierea contractului? 
a) Datele de identificare legala ale solicitantului / împuternicitului pentru fiecare loc de consum 
b) Notificarea de denunțare a contractului cu furnizorul existent (daca este aplicabil) 
c) Sa semnam împreuna noul contract de furnizare gaze naturale 

 
 

Clientul  are  dreptul  de  a  încheia  contractul  de  vânzare  –  cumpărare  a  gazelor  naturale  prin 
acceptarea prezentei oferte sau prin acceptarea unei oferte tip a Distrigaz Vest S.A. 

 
 

Cu multa stima, 
Directoratul Distrigaz Vest 


