Oferim României
prețuri accesibile.
Ofertă concurențială
Simplu. Avantajos. Totul online.

vreaulanova.ro

15 ani experiență
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.
100% energie verde
Credem într-un viitor în care sursele de energie principale

De ce să alegi Nova?
•

Beneficiezi de prețuri competitive.

•

Te bucuri de 100% energie verde pentru casa ta.

•

Ai contract transparent.

•

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.

•

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

capacități de producție. În prezent deținem 2 parcuri
NOVA POWER & GAS SRL
CIF: RO18680651
Nr înregistrare: J12/4872/2007
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
pentru furnizarea
gazului natural

Daca vrei o ofertă cu preț competitiv, Nova 6 este oferta potrivită pentru tine
Prețul gazelor naturale :

773,5 RON / MWh*

Prețul gazelor naturale :

650 RON / MWh **

*Prețul este variabil și include TVA. **Prețul este variabil și nu include TVA.
***Abonament 4,165 lei/zi și include TVA.

Ofertă
de furnizarea gazelor naturale

Valabilitate ofertă:
06.05.2022 - 19.05.2022

Perioada de aplicare a prețului:
06.05.2022 - 10.12.2022
Perioada contractuală: 6 luni

* Prețul de furnizare este variabil 6 luni, de la începerea furnizării,
abonament de 4,165 lei/zi TVA inclus

Prețurile sunt exprimate în lei/MWh și includ TVA.
+ abonamentul zilnic.

Prețul final este format din prețul de bază al gazului natural la care se adaugă costul de transport, distribuție si abonament.

Documente necesare pentru întocmirea
contractului de furnizare gaze naturale:

Legislație
•

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

•

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

•
Acordul solicitantului exprimat în scris, aferent cererii
de încheiere a contractului, în care se va preciza oferta
aleasă.
•

Copia actului de identitate a solicitantului;

•

Declarații pe proprie răspundere:
(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.);
(iii) privind destinaţia spaţilui care face obiectul locului de
consum
(iv) privind faptul că în spaţiul respectiv gazele naturale
sunt utilizate doar pentru desfăşurarea activităţilor
casnice

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

•
•

Data limită de încheiere a contractului de furnizare: maximum 5 zile
necesare. Părţile încheie contractul de furnizare a gazelor naturale,

•

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.

•

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

•

Termenul scadent al facturii lunare este de 30 zile din momentul
emiterii.

•

În speranța că oferta noastră corespunde nevoilor tale și ale celor
dragi ție, îți mulțumim anticipat și te așteptăm pe site-ul Nova
www.vreaulanova.ro

Pentru orice informații suplimentare, pe
care nu le regăsești în prezenta ofertă, ne
poți contacta, astfel:
•

Clienții racordați la sistemul de distribuție NOVA
(Câmpulung Moldovenesc, Moara – Suceava,
Huedin – Cluj):
Tel: 0230 533 533 sau email:
campulung.moldovenesc@novapg.ro

•

Clienții racordați la alte sisteme de distribuție
din țară:
Tel: 021 9246 sau email: contracte.gaz@novapg.ro

În vederea completarii contractului, te rugam sa ne scrii
pe adresa de email: contracte.gaz@novapg.ro

vreaulanova.ro

Condiții Contract

* Reînnoirea Contractului se realizează prin act adițional, în condițiile modificării clauzelor
contractuale, cu excepția cazului în care se modifică prețul gazelor naturale.

* Clientul are dreptul de a denunță prezentul Contract în condițiile transmiterii Furnizorului unei
notificări prealabile, scrise, cu cei puțin 21 (douăzecişiunu) de zile calendaristice anterior momentului
la care se dorește încetarea acestuia.

vreaulanova.ro

