Oferim României
prețuri accesibile.
Ofertă concurențială
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.

•

Ai contract transparent, fără abonament.

•

Gestionezi contul de client direct din My Account sau
din Aplicația Nova Power & Gas.

NOVA POWER & GAS SRL
CIF: RO18680651
Nr înregistrare: J12/4872/2007

•

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.

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

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

Oferta Nova 6 Business pentru furnizarea de gaze
naturale pentru:
- clientii finali noncasnici aflaţi în portofoliul propriu
cu consum mic de gaze naturale
- clientii finali noncasnici noi cu consum mic de gaze
naturale categoria C1 si C2

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

Ofertă

business

noncasnic cu un consum mediu lunar mic.

Valabilitate ofertă:
17.06.2022 - 30.06.2022

Perioada de aplicare a prețului:
17.06.2022 - 20.01.2023

Perioada contractuală: 6 luni

* Prețul de furnizare este variabil, de la inceperea furnizarii, plata în avans 6 luni

Prețurile sunt variabile, exprimate în lei/MWh, cu plata în avans 6 luni.

Prețul final este format din prețul de bază al gazului natural la care se adaugă costul de transport, tariful de distribuție, accize și TVA.

Legislație

Pentru încheierea unui contract de furnizare a
gazelor naturale pentru un client noncasnic,
furnizorul solicită următoarele documente:

•

Durata contractului: 6 luni.

•

Modalitate

•

TVA conform legislației în vigoare.

•

Preţul contractual include următoarele tipuri de servicii
reglementate: cost de transport si tariful de distribuție

• Copia Certificatului de Înregistrare la Oficiul Național al Registrului

•

Costul de transport si tariful de distribuție sunt stabilite prin
prin ordine/decizii ANRE şi pot suferi modificări în perioada de
valabilitate a ofertei.

• Declarații pe propria răspundere a solicitantului:

de acceptare a ofertei-tip: cererea de încheiere contract.

•
•

• Acordul solicitantului exprimat în scris, aferent cererii de încheiere
a contractului, sau telefonic, conform dispozițiilor legale în vigoare.

(i) privind deţinerea unui drept locativ, cu precizarea calităţii
sale (proprietar/coproprietar, unic moştenitor, comoştenitor, soţ,
chiriaş, beneficiar rentă viageră etc.);

Data limită de încheiere a contractului de furnizare: maximum 5 zile

(ii) privind faptul că nu există litigii locative (cu privire la
spaţiul pentru care se solicită încheierea contractului, iar în cazul în

necesare. Părţile încheie contractul de furnizare a gazelor naturale,

care se dovedeşte contrariul, exprimarea acordului pentru rezilierea

•

Data limită de transmitere către furnizor a acceptării ofertei: cel
târziu 5 zile înainte de data de încheiere a contractului, prevăzută în
oferta de furnizare.

atât prin mijloace de comunicare la distanţă, cât şi prin acord tacit.);

•

Emiterea și trasmiterea facturii se face lunar, în format electronic,
prin descărcarea facturii de către client din My Account sau
Aplicația Nova Power & Gas.

contractului, cu posibilitatea actualizării declaraţiei, dacă este cazul,

În vederea completarii contractului, te rugam sa ne scrii pe
adresa de email: contracte.gaz@novapg.ro
Pentru orice neclarităţi ne poți contacta la telefon:
021 9246 sau e-mail: contracte.gaz@novapg.ro

vreaulanova.ro

Termene si condiții de plată

Pentru încheierea unui contract de furnizare a
gazelor naturale pentru un client noncasnic,
furnizorul solicită următoarele documente:

• Acordul solicitantului exprimat în scris, aferent cererii de încheiere
• Factura de avans se va emite în data de 5 a lunii anterioare perioadei de facturare (lunii de
livrare) pentru următoarele 6 luni conform cantităților agreate în prezenta Anexa, pct. 2.Grafic de livrări iar termenul scadent de plata este de 10 zile de la data emiterii, excepție
fiind facturarea primului avans realizat prin emiterea a sase facturi de avans pentru fiecare din
cele 6 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
emiterii.
• Dacă factura este scadentă într-o zi nelucrătoare, plata va fi făcută fără calcul de dobânzi
penalizatoare în prima zi lucrătoare după ziua scadenței.

a contractului, sau telefonic, conform dispozițiilor legale în vigoare.
• Copia Certificatului de Înregistrare la Oficiul Național al Registrului
• Declarații pe propria răspundere a solicitantului:
(i) privind deţinerea unui drept locativ, cu precizarea calităţii
sale (proprietar/coproprietar, unic moştenitor, comoştenitor, soţ,
chiriaş, beneficiar rentă viageră etc.);
(ii) privind faptul că nu există litigii locative (cu privire la
spaţiul pentru care se solicită încheierea contractului, iar în cazul în
care se dovedeşte contrariul, exprimarea acordului pentru rezilierea
contractului, cu posibilitatea actualizării declaraţiei, dacă este cazul,
atât prin mijloace de comunicare la distanţă, cât şi prin acord tacit.);

• Obligațiile de plată sunt considerate ca fiind executate la data intrării sumelor de bani în contul
bancar al furnizorului.
• Plata contravalorii facturilor se va face prin intermediul următoarelor modalități de plată puse la
dispoziția clientului, dar fără a se limita la acestea: transfer bancar şi Internet Banking în conturile
bancare ale furnizorului menționate pe factură.
• Pentru cantitatea de gaze naturale care depășește +/-5% din cantitatea contractată lunar pentru
fiecare loc de consum, conform convenției de consum agreate de părți, Furnizorul are dreptul să
solicite Clientului plata unor daune-interese în cuantum de 155 lei/MWh.
• Furnizorul emite și comunică Clientului factura aferentă daunelor-interese calculate conform
alineatului precedent.
• Clientul are obligația de a achita factura de daune-interese în termen de 30 de zile de la data
emiterii.
• Pentru neachitarea în termen a facturilor aferente daunelor-interese, Clientul datorează
Furnizorului penalități de întârziere, calculate începând cu prima zi după data scadenței, egale cu
nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare, stabilite conform
reglementărilor legale în vigoare
• În speranța că oferta noastră corespunde µáº¡®ºÈ tale și ale celor dragi ție, îți mulțumim
anticipat și te așteptăm pe site - ul Nova www.vreaulanova.ro

În vederea completarii contractului, te rugam sa ne scrii pe
adresa de email: contracte.gaz@novapg.ro
Pentru orice neclarităţi ne poți contacta la telefon:
021 9246 sau e-mail: contracte.gaz@novapg.ro

vreaulanova.ro

