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Oferta tip de furnizare gaze naturale
(pentru clientii casnici racordati in sistemul de distributie operat de Distrigaz Vest SA)

Oferta se adresează clienţilor finali casnici, încadrați în categoriile de consum C1-C4 si ofera:
• Preţ fix al gazului natural pentru o perioada de 12 (douasprezece) luni
• Acces online gratuit la contul dumneavoastra de client My Distrigazvest pentru a: vizualiza factura
disponibilă din momentul emiterii fara a mai fi nevoie să așteptați lucratorul postal, achita facturile online,
consulta situația consumului și soldului, precum si informatiile despre contractul de furnizare
• Factură electronica pe e-mail
Oferta este valabila pentru perioada 01.07.2020 – 30.09.2020

Pretul de furnizare gaze naturale pentru oferta – tip, adresata clientilor finali casnici
Operator
distribuție

Preț cu
servicii de
transport
incluse

Unitate de
măsură
Distrigaz
Vest SA

lei/MWh
85,82

Tarif distribuţie
C1

lei/MWh
37,68

C2

lei/MWh
33,88

C3

lei/MWh
31,40

Preţ final cu tarife reglementate incluse
C4

lei/MWh

C1

C2

C3

C4

lei/MWh

lei/MWh

lei/MWh

lei/MWh

123,50

119,70

117,22

114,63

28,81

*in proportie de aproximativ 99%, clientii casnici se regasesc in categoria de consum C1 (cu un consum
anual pana la 280 MWh)
Perioada de valabilitate a pretului – 01.07.2020 – 30.06.2021
Preţurile afişate nu conțin TVA și acciză. Prețul final de furnizare este compus din: preţul gazelor naturale cu
servicii de transport şi costuri de echilibrare incluse, tarifele reglementate de distribuție și de înmagazinare
subterană a gazelor naturale și orice alte tarife și taxe ce vor fi introduse de autoritatea de reglementare
competentă, conform prevederilor legale în vigoare. Preţurile finale se pot modifica în funcţie de schimbările
tarifelor reglementate aprobate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE),
acestea
fiind actualizate in mod automat. Tarifele reglementate pot fi consultate accesând
https://www.distrigazvest.ro/informatii/tarife. Prețul de furnizare poate fi modificat dacă intervin modificari
legislative a prețului de achiziție al gazelor naturale sau daca intrevin modificari legislative care modifica
condițiile de tranzactionare a gazelor naturale existente la data prezentei acestea fiind de natură să ducă la
modificarea prețului. Orice modificare a prețului de furnizare se poate realiza cu notificarea prealabilă a
clientului final, cu 30 zile înainte de data intrării în vigoare a noului preț
Incheierea contractului de furnizare este echivalent cu acceptarea ofertei.
Noul contract va intra in vigoare incepand cu data semnarii acestuia..
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Copie act identitate, copie act proprietate spaţiu sau a altui document care
atestă dreptul de folosinţă al solicitantului asupra spațiului, declaraţie
privind destinaţia spaţiului
Durată contract, condiţii de
Contractul de furnizare gaze naturale se încheie pe perioadă nedeterminată.
reînnoire/prelungire şi de încetare a
Contractul încetează la termenul în care este notificată intenţia de încetare,
prestării serviciilor şi a contractului
prin denunţare unilaterală sau de drept.
Prin mijloace electronice, dacă, în prealabil, clientul a activat serviciul
Modalităţi de transmitere factură
gratuit de primire a facturii prin e-mail sau prin serviciile postale
30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii
Termen de plată factură
A. Gratuite - comision zero
1.Cu cardul :
 online pe https://my.distrigazvest.ro/auth (prin crearea unui
cont gratuit)
 la ATM – urile agentiilor Raiffeisen Bank si BCR (specificarea
codului de client si ID factura)
 agentiile Bancii Transilvania (scanarea facturii la aparatele de
incasat)
 aparatul de incasat din incinta Primariei Oradea: Str. Piata Unirii,
nr. 1, camera 5, parter.
 aparatul de incasat din incinta magazinului Instal Casa din
Oradea, str. Mestesugarilor, nr.3/A si Matei Corvin nr. 209/A
2.Prin internet banking - Plati utilitati
 BT 24 – detalii de plată: cod client și ID factură
 Raiffeisen Bank – IBAN RO07RZBR0000060018982391 (detalii
de plată: cod client și ID factură)
Modalităţi şi condiţii de plată factură
3.Prin aplicatia
telefonica PAGO disponibila gratuit pentru iOS si Android
4. Numerar
 aparatul de incasat din incinta Primariei Oradea: Str. Piata
Unirii, nr. 1, camera 5, parter.
 aparatul de incasat din incinta magazinului Instal Casa din
Oradea, str. Mestesugarilor, nr.3/A si Matei Corvin nr. 209/A
 agentiile CEC BANK – (prin indicarea adresei locului de consum
si a numelui clientului sau prin scanarea facturii)
 agentiile BCR (prin completarea manuala a datelor privind
factura la aparatele de incasat)
 masinile multifunctionale BCR si ghiseele automate BCR
B. Comisionate in functie de parteneri:
1.Prin debit direct - în baza unui Mandat de debitare directă, încheiat cu
Raiffeisen Bank, Banca Transilvania sau BCR.
2.Prin serviciul bancar telefonic - ALO 24 Banking BCR
3.Virament bancar – la urmatorii parteneri bancari
 Libra Bank IBAN RO26BREL0002001019300100
 Banca Transilvania IBAN RO36BTRL005012027258 36XX
 Raiffeisen Bank IBAN RO59RZBR0000060012762203
 BCR IBAN RO25RNCB0825046458960001
 CEC BANK IBAN RO20CECEB00030RON0781546
În funcţie de riscurile identificate, se poate solicitata clientului, înainte de
semnarea contractului ori pe durata executării acestuia, o garanţie (mijloc
Garanţii solicitate
legal de garantare) a plăţii consumului de gaze naturale. Tipul şi
cuantumul garanţiei vor fi stabilite ulterior de părţile contractante.
* Informaţiile mentionate mai sus sunt completate de condiţiile stipulate în contractul de furnizare gaze naturale
Documente necesare încheierii
contractului

Modalitati de acceptare a ofertei:
- Prin transmiterea unei solicitari in scris
office@distrigazvest.ro
- Prin
completarea
formularului
online
http://www.distrigazvest.ro/contact
- Prin aplicatia WhatsApp la 0770/313.596
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