Oferim României
prețuri accesibile.

Simplu. Avantajos. Totul online.

vreaulanova.ro

15 ani experiență

De ce să alegi Nova?

Am făcut primii pași în industrie în 2007, în Cluj-Napoca,
iar în prezent furnizăm cu succes energie în toată țara.
Companie 100% românească
Facem parte din grupul E-INFRA, cu capital românesc
100%, și peste 500 de angajați, alături de Electrogrup,
Direct One și Netcity.
NOVA POWER & GAS SRL
CIF: RO18680 651
Nr înregist rare: J12/ 4872/ 20 0 7

Adresa: Calea Turzii Nr. 217 Cluj - Napoca, 400495
Fax: +40 264 450 399
Tel:+40 264 450 401
Email: office@novapg.ro
Website: www.vreaulanova.ro

•

Semnezi contractul online, în doar 3 minute, fără
birocrație sau costuri ascunse.

•
•

Ai contract transparent, fără abonament.
Gestionezi contul de client direct din My Account sau
din Aplicația Nova Power & Gas.

•

Îți punem la dispoziție instrumente de plată moderne
și securizate, pentru ca tu să ai opțiuni multiple,
indiferent de cum alegi să plătești factura: My
Account, Aplicația Nova Power & Gas, transfer
bancar, PayZone, Aplicația Pago, Centru de plăți UN-DOI.

•

Îți oferim suport și asistență în fiecare zi: call-center
dedicat, chat website Nova, email, Facebook.

Ofertă NOVA 6 Business
pentru furnizarea energiei
electrice pentru clientul final
noncasnic cu un consum mediu
lunar mic.

În situația ¥µŉyÈŉput erea est e mai mare de
100 kW/ loc de consum, corespunzat or unui
consum maxim lunar de 74,5 MWh, ÒŉÈÖ{´ŉÌ{ŉ¡¡ŉ
®{ÒÖÈyŉÖŉunul dintre consultanții Nova, pe adresa
de email: support.business@novapg.ro pentru a crea
o ofertă personalizată, potrivită tipului tău consum.

Am creat planuri personalizate pentru ca tu și afacerea ta să
beneficiați de o ofertă optimă tipului de consum.

NOVA POWER & GAS S.R.L. furnizor de energie electrică în baza licenţei pentru
activitatea de furnizare energie electrica nr. 2089/13.06.2018 emisă de A.N.R.E.
vă propune încheierea unui contract de furnizare a energiei electrice la
®¡µÒ¡¡ŉ¡µy®¡ŉ¥µŉÖÈ´{ÒºyÈ®ŉºµ¡Õ¡¡Ğ

Ofertă

business

cu un consum mediu lunar mic .

Perioada contractuală: 6 luni
Valabilit at e ofert {: 06.05.2022 - 19.05.2022

Perioada de aplicare a ÅÈÕÖ®Ö¡: 06.05.2022 - 10.12.2022

Operator de rețea - Județ

Prețurile sunt exprimate în lei/MWh, pret variabil, , plata in avans 3 luni.
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Legislație
• Data-limită de încheiere a contractului
de furnizare: în maximum 5 zile de la data
transmiterii de către clientul final a tuturor
documentelor necesare, părţile încheie
contractul de furnizare a energiei electrice,
dupa ce clientul final acceptă condiţiile de
furnizare propuse de furnizor
• Data-limită de transmitere catre furnizor a
acceptului ofertei: cel târziu cu 5 zile înainte
de data-limită de încheiere a contractului
prevăzută în oferta de furnizare;
• Acciza pentru electricitate: 2,71 RON/MWh.
Se actualizează automat în cazul modificării.
• Taxa de cogenerare de înalta eficiență:
în valoare de 20,44 RON/MWh, conform
Ordinului ANRE nr. 69/2022; Se actualizează
automat în cazul modificării reglementărilor
referitoare la taxa de cogenerare
• Contravaloare certificate verzi: 72,5369516
RON/MWh (preț minim legal al certificatelor
verzi 144,6598 lei/CV; cota estimativă
obligatorie pentrul anul 2022 are valoarea
0,5014313 CV/MWh)
• Contravaloarea certificatelor verzi pentru
anul de livrare se va factura conform
legislației în vigoare, luând în considerare
cota estimativă de achiziție CV/MWh de
către ANRE pentru anul în curs cf. Ordin
ANRE 131/2021.
• Rezilierea contractului dintre furnizor și
consumator nu exonerează consumatorul/
furnizorul de plata facturii de regularizare
pentru Certificate Verzi aferente perioadei
furnizării de energie electrică.

• Energia electrică reactivă inductivă și
capacitivă (daca este cazul) se tarifeaza
în conformitate cu “Procedura privind
asigurarea energiei electrice reactive
și modul de plată a acesteia”, aprobată
prin Ordinul ANRE nr. 33 din 28.05.2014 și
76/02.11.2016
• Tarifele pentru energia electrică reactivă
sunt conform legislației în vigoare și se
actualizează automat în cazul modificării
reglementărilor referitoare la energia
electrică reactivă.
• TVA, conform legislației în vigoare;
• Emitere și transmitere factură: termen scadent 10
zile de la emiterea facturii: lunar, în format
electronic, prin descărcarea facturii de către client
de pe pagina Nova, secțiunea My Account, sau la
cerere, prin poștă.
• Factura de avans: termen scadent 10 zile de la ŉŉ
ŉŉŉemiterea facturii.ŉ
• Factura de regularizare: va fi emisă ulterior lunii de
livrare, după primirea datelor de consum
(prin autocitire sau comunicate de către Operatorul
de Distribuție), și va avea termen scadent de
5 zile de la data emiterii. ŉŉ
• Plată factură: Internet banking, transfer ŉ yµyÈĝ
centrul de plăți un-doi.
• În speranța că oferta noastră corespunde µáº¡®ºÈ
tale și ale celor dragi ție, îți ´Ö®ÕÖ´¡´ŉyµÒ¡¡ÅyÒ
și te așteptăm pe Ì¡ÒĲÖ®ŉ<ºáy www.vreaulanova.ro
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În vederea completării contractului online, te
rugăm să accesezi www.vreaulanova.ro
Pentru orice neclarităţi ne poți contacta la
telefon: 021 9246 sau
e-mail: contracte.energie@novapg.ro

vreaulanova.ro
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- Prețul energiei electrice este variabil și poate fi modificat prin Notificarea prealabilă a clientului cu 14
de zile înainte de intrarea în vigoare a noului preț.
- Factura de avans se va emite în data de 5 a lunii anterioare perioadei de facturare (lunii de livrare)
pentru următoarele 3 luni conform cantităților agreate în Anexa 2 - Conventie de consum, la pretul de
contract, cf. Art. 1 din prezenta anexa, iar termenul scadent de plata este de 10 zile de la data emiterii,
excepție fiind facturarea primului avans realizat prin emiterea a trei facturi de avans pentru fiecare din
cele 3 luni calendaristice, in termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data semnării Contractului, pentru
Contractele semnate în primele 15 zile ale lunii.
- Factura aferenta perioadei de facturare se va emite în primele 15 zile financiare, ulterior perioadei de
facturare (lunii de livrare) iar termenul scadent este de 5 (cinci) zile de la data emiteri.
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Condiții Contract
Condiţiile de reînnoire/prelungire şi de încetare a contractului

- Intrarea în vigoare a contractului este condiționată de îndeplinirea condițiilor pentru începerea furnizării
și de finalizarea în prealabil a documentelor necesare și obligatorii pentru derularea Contractului.
- Reînnoirea Contractului se realizează prin act adițional, în condițiile modificării clauzelor contractuale, cu
excepția cazului în care se modifică prețul energiei electrice.
- Furnizorul notifică clientul final cu privire la încetarea contractului de furnizare, cu cel puţin 30 de zile
înainte de data efectivă de la care contractul de furnizare încetează. Notificarea poate fi comunicată
clientului final în anexa la factură.
Contractul poate înceta în oricare din următoarele situații:
- la încetarea perioadei de valabilitate a Contractului, definite conform Art.3 din Contract;
- prin acordul de voință al ambelor părți contractante;
- prin denunțare unilaterală de către clientul final;
- prin reziliere:
• prin rezilierea Contractului din inițiativa furnizorului, în următoarele situații:
a) sustragerea de energie electrică de către clientul final, constatată prin hotărâre judecătorească
definitivă, caz în care rezilierea are loc de drept la data constatării faptei prin hotărâre judecătorească
definitivă;
b) neplata de către clientul final a facturilor emise conform Contractului, la termenele și în condițiile
prevăzute în Contract, după parcurgerea succesivă a următoarelor etape:
(i) transmiterea către clientul final a unui preaviz de deconectare;
(ii) transmiterea către clientul final a unei notificări de reziliere a Contractului cu minimum 15 zile înainte
de data rezilierii dacă clientul final nu a transmis dovada îndeplinirii obligațiilor de plată către furnizor
până în ziua anterioară datei de reziliere; Notificarea de reziliere a Contractului este un document distinct
în forma stabilită de către furnizor și conține data la care se reziliază contractul.
c) încetarea dreptului de folosință al clientului final aferent locului/locurilor de consum care fac obiectul
Contractului;
d) alte situații prevăzute de actele normative în vigoare;
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Condiții Contract
- În toate situațiile a)-d), rezilierea Contractului se face cu notificarea clientului cu minim 15 zile înainte,
dacă în această perioadă clientul final nu a remediat cauzele care au stat la baza notificării de reziliere.
- Exceptia este situația în care, la încetarea dreptului de folosință al clientului final aferent
locului/locurilor de consum care fac obiectul Contractului, dacă noul deţinător al dreptului de folosinţă
aferent locului/locurilor de consum încheie Contract cu alt furnizor. În acest caz vechiul furnizor reziliază
Contractul la data primirii de la OR a notificării de încetare a contractului de reţea.
• prin rezilierea contractului din inițiativa clientului final cu notificarea prealabilă în scris a furnizorului, în
termen de 30 de zile;
Rezilierea prezentului contract nu are niciun efect asupra obligațiilor deja scadente între părți.
- În caz de forță majoră, prezentul Contract va înceta de drept, fără intervenția instanțelor de judecată
dacă forța majoră se desfășoară pe o perioadă mai mare de 30 zile;
- Alte situații prevăzute de actele normative în vigoare.
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