Cum sa obtineti o oferta de furnizare a energiei
electrice si conditii contractuale
Legislatia actuala va da posibilitatea de a schimba furnizorul. Pliantul ANRE despre concurenta pe piata a furnizorilor
de energie electrica si informatii despre schimbarea furnizorului, il puteti vedea aici.
Prin intermediul MONSSON TRADING puteti obtine tarife si servicii avantajoase, personalizate in functie de specificul
activitatii dvs. Contactati-ne pentru o oferta. Ofertele - tip le regasiti in pagina ACASA
Conditii contractuale
Pasul 1: Contactati-ne
Primul pas este sa ne contactati si sa ne anuntati ca doriti sa va facem o oferta de furnizare electricitate pentru
afacerea dumneavoastra. Ne puteti contacta astfel:
- la telefon 0241 562 670;
- completand formularul online;
Trebuie sa aveti la indemana urmatoarele:
- facturi de energie
- consumul lunar in kWh
Pasul 2: Ofertarea
In momentul cand ati primit oferta si ati avut timp sa o analizati, cel mai bine este sa nu pierdeti prea mult timp.
Piata energiei electrice este volatila si oferta are valabilitate limitata.
Odata ce am stabilit contractul, ne vom ocupa noi de punerea acestuia in practica. Pentru a face acest lucru, vom
avea nevoie de o scrisoare de imputernicire astfel incat sa putem sa facem o tranzitie intre vechiul furnizor si cel nou.
Pasul 3: Documente necesare

1. Cererea de incheiere a contractului de furnizare de energie electrica, care contine: denumirea solicitantului,
2.
3.

4.
5.

sediul acestuia, telefonul, faxul, adresa de e-mail, numele reprezentantilor legali, precum si optiunea
clientului final privind oferta aleasa;
Certificatul de inregistrare la Camera de Comert si Industrie – Oficiul National al Registrului Comertului si
codul fiscal (unde este cazul), contul bancar de virament, denumirea bancii prin care clientul deruleaza
platile;
Actul de proprietate sau alt document care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului care face obiectul
locului de consum;
Certificat de racordare emis de operatorul de distributie/Aviz tehnic de racordare (dupa caz);
Conventie de exploatare incheiata cu operatorul de distributie (unde este cazul);

Pasul 4: Transferul

• Semnarea contractului cu Monsson Trading;
• Transmiterea notiﬁcării de încetarea contractului cu furnizorul anterior;

• Furnizorul anterior va transmite consumatorului o factură de regularizare, aferentă ultimei luni de consum;
• MonssonTrading va încheia noi contracte de distribuţie pentru punctele consumatorului;
• Transferul se va face fără întreruperea alimentării cu energie electrică sau schimbarea contorului.

Viitorul, împreună!
La Monsson Trading construim relatii de lunga durata cu clientii nostri si suntem aici pentru a va ajuta cu energia
dorita pentru afacerea dumneavoastra, fie cu reinnoirea unui contract sau oferirea sfaturilor despre schimbarile si
evolutia pietii energetice. Suntem la doar un telefon sau email distanta, iar siteul si pagina noastra de Facebook sunt
in permanenta la dispozitia dumneavoastra, pentru a va ajuta sa fiti la curent cu toate indformatiile referitoare la
piata de energie.

