OFERTĂ TIP DE FURNIZARE ENERGIE ELECTRICĂ AIK BUSINESS

Oferta AIK ENERGY ROMÂNIA S.R.L. se adresează clienților finali, noncasnici.
Ai următoarele beneficii:
•

Preț fix al energiei electrice active pentru 12 luni;

•

Contract transparent, fără clauze ascunse;

•

Factură electronică și prin poștă;

•

Cost zero la schimbarea furnizorului, noi ne ocupăm de toate formalitățile.

Categorie consumator final

Preț energie electrică activă
exclusiv taxe și tarife
[lei/MWh]

Conditii de plata

Consumator noncasnic

470

Plata in avans 100%*

Consumator noncasnic

530

Plata la termen 5 zile**

Prețul final contractual va include, pe lângă preţul energiei electrice active, următoarele tarife
reglementate: tarif de transport, tarif de sistem, tarif de distribuţie, tarif de cogenerare de inalta
eficiență, contravaloarea certificatelor verzi, acciză și orice taxe ce vor fi introduse de autoritatea de
reglementare competentă, conform prevederilor legale în vigoare. Vă rugăm să consultați aceste
tarife în Anexă.

Documente necesare pentru finalizarea contractului: Copie CUI /CIF, copie act spațiu sau a
altui document care atestă dreptul de folosință asupra spațiului, contul băncii plătitoare, ultima
factură de energie electrică.

Data expirării ofertei: 16.07.2021
Perioada aplicabilitate: 01.07.2021-30.06.2022

AIK ENERGY ROMANIA SRL
Sos. Bucuresti – Ploiesti, nr. 19-21,
Baneasa Business Center, etaj 7,
Sector 1, Bucuresti

www.aikenergy.ro

Tel: +4021 555 5245
Fax: +4021 555 5247
office@aikenergy.ro

1. Tarife de distribuție - conform Ordinelor Președintelui ANRE nr. 215/2020, 216/15.2020,
217/2020, 218/2020, 219/2020, 220/2020, 221/2020 si 222/2020, în vigoare începând cu
data de 01.01.2021, în lei/MWh:
Nivel Înaltă
Nivel Medie
Nivel Joasă
Operator de distribuție
Tensiune
Tensiune
Tensiune
[lei/MWh]
[lei/MWh]
[lei/MWh]
Delgaz Grid SA

19.90

42.51

129.64

DEER Muntenia Nord SA

18.72

38.15

127.88

E-Distribuție Dobrogea SA

20.17

42.80

135.17

E-Distribuție Muntenia SA

10.41

34.55

112.22

Distribuție Energie Oltenia SA

27.27

51.42

127.66

E-Distribuție Banat SA

15.51

38.27

107.81

DEER Transilvania Nord SA

19.23

47.12

107.58

DEER Transilvania Sud SA

22.23

45.24

111.31

2. Tarife reglementate de transport și servicii de sistem - conform Ordinelor Președintelui
ANRE, nr. 214/2020, in vigoare începând cu data de 01.01.2021 și contribuția pentru
Cogenerare de înalta eficiența conform Ordin ANRE nr. 189/2020, începând cu 01.11.2020.
Tarif introducere
energie în rețea TG
[lei/MWh]

Tarif extragere
energie din rețea TL
[lei/MWh]

Tarif pentru servicii
de sistem SS
[lei/MWh]

Cogenerare de
înaltă eficiență
[lei/MWh]

1.30

19.22

10.82

17.12

3. Acciza necomercială pentru energie electrică - în valoare de 2.61 Lei/MWh, fiind
valabilă pentru anul 2021;
4. Contravaloarea Certificatelor Verzi - reprezintă produsul dintre valoarea cotei anuale
obligatorii de achiziție de certificate (CV/MWh) estimate de ANRE, cantitatea de energie
electrică facturată (MWh) și prețul certificatelor verzi calculat ca preț mediu ponderat al
tranzacțiilor din piața centralizata a certificatelor verzi în luna anterioară lunii de facturare sau
ultima medie ponderată lunară disponibilă.
Valoarea

Certificatelor Verzi începând cu data de 01.01.2021 este de 64.06592035

lei/MWh
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Factura de regularizare pentru certificatele verzi aferente energiei electrice active livrate în anul
calendaristic anterior se va emite după publicarea de către ANRE a cotei finale obligatorii și va avea
scadență de 10 zile lucrătoare de la data primirii acesteia. Rezilierea contractului dintre furnizor și
consumator nu exonerează consumatorul de plata facturii de regularizare pentru Certificate Verzi
aferente perioadei furnizării de energie electrică.
*Plata se va efectua in avans in data de 25 ale lunii anterioare celei de consum, in cuantum de 100%,
iar factura de regularizare va fi emisa in data de 10 ale lunii ulterioare celei de consum si va avea
termen de plata 5 zile calendaristice.
**Factura se va emite in data de 10 ale lunii ulterioare celei de consum si va avea termen de plata 5
zile calendaristice.

Contravaloarea energiei electrice reactive, se facturează în conformitate cu

Ordinul ANRE nr.

33/2014, modificat prin Ordinul ANRE nr. 76/2016 și se regăsește în factura aferentă lunii de
consum.
Prețul pentru energia electrică reactivă facturată este prevăzut de Ordinele ANRE 215/2020,
216/15.2020, 217/2020, 218/2020, 219/2020, 220/2020, 221/2020 si 222/2020, în vigoare începând
cu data de 01.01.2021, în funcție de zona de distribuție al locului de consum.

-

Prețurile afișate nu conțin TVA.
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