
Formular față

Cod Client 

Data, Semnătura,

PENTRU TRANSMITEREA FACTURILOR CURENTE DOAR ÎN FORMAT ELECTRONIC, PRIN E-MAIL

CERERE

Subsemnatul(a)

județul

str.

CNP

, posesor   al   BI/CI   seria

, bl., nr.

nr.

, sc.

, telefon contact

, et. , ap. , sector.

cu domiciliul în localitatea 

În  calitate  de  consumator cunoscând  prevederile  contractuale  și  Condiţiile  de aderare la Serviciul Factura Electronică RESTART 
ENERGY ONE afișate pe verso la prezenta cerere și pe site-ul www.restartenergy.ro, solicit transmiterea facturilor doar în format 
electronic, la următoarea adresă de e-mail:
pentru locul / toate locurile de consum pentru care am calitatea de titular de contract.

Sunt de accord sa beneficiez gratuit de serviciul de notificare prin SMS la urmatorul numar de telefon:

clienti@restartenergy.rowww.restartenergy.ro� � � Str.Piata Alexandru Mocioni, Nr.6, Timisoara, Romania

Persoană fizică



Activeaza-ti Factura Electronică RESTART ENERGY ONE 

Principalele beneficii Factura Electronică RESTART ENERGY ONE 

AJUTĂ-NE SĂ PROTEJĂM NATURA PRIN SIMPLA ACTIVARE A FACTURII ELECTRONICE ȘI 

RESTART ENERGY ONE ÎȚI OFERĂ O REDUCERE LA PREȚUL ABONAMENTULUI

Condiţiile de aderare la Serviciul Factura Electronică RESTART ENERGY ONE

Factura Electronică RESTART ENERGY ONE este un serviciu creat special pentru tine, prin care este asigurat procesul de 
trasmitere-recepţie a facturii curente RESTART ENERGY ONE, folosind: un fișier PDF ce conţine factura, programul Adobe Reader 
instalat pe calculatorul de recepţie pentru a putea deschide fișierul, internetul ca mijloc de transmitere, căsuţa ta de email validă pentru 
securitatea recepţiei fișierului (accesibilă numai de tine cu nume utilizator și parolă proprii, securizate) și conexiunea ta la internet ca 
mijloc de recepţie a fișierului.

Pașii necesari în aderarea la Factura Electronică RESTART ENERGY ONE

Factura Electronică RESTART ENERGY ONE este un serviciu creat special pentru tine, prin care este asigurat procesul de 
trasmitere-recepţie a facturii curente RESTART ENERGY ONE, folosind: un fișier PDF ce conţine factura, programul Adobe Reader 
instalat pe calculatorul de recepţie pentru a putea deschide fișierul, internetul ca mijloc de transmitere, căsuţa ta de email validă pentru 
securitatea recepţiei fișierului (accesibilă numai de tine cu nume utilizator și parolă proprii, securizate) și conexiunea ta la internet ca 
mijloc de recepţie a fișierului.

Factura prin e-mail este primul pas cu adevărat responsabil în protejarea mediului înconjurător și economisirea resurselor naturale!
Intuitiv, simplu si rapid, Factura electronică RESTART ENERGY ONE  iti oferă, pe langă acces 24/24 la serviciile tale,și posibilitatea sa 
rămâi mereu conectat la statutul tău de abonat și ai acces oriunde, oricând, printr-o simplă conexiune la internet, la toate detaliile 
facturii tale.
Astfel, beneficiile Serviciului Factura Electronică RESTART ENERGY ONE sunt: 

Atenţie! Asigură-te permanent că ai spaţiu suficient în căsuţa de email pentru primirea corespondenţei! Factura se consideră primită în momentul în care RESTART 
ENERGY ONE transmite email-ul ce are ataşat un exemplar al acesteia. Obligativitatea de plată a facturii curente emisă de RESTART ENERGY ONE este 

independentă de vizualizarea sau nu a facturii si/sau email-ului.

Atenţie! RESTART ENERGY ONE nu poate fi trasă la răspundere de utilizarea defectuoasă a serviciului în sensul în care clientul furnizează unei alte persoane 
informatiile primite. Este datoria clientului să se protejeze şi să nu comunice unei terţe persoane, pentru nici un motiv, informaţiile pe care le primeste.

Bonusul de 1 leu va fi aplicat la prețul de abonament după validarea cererii de aderare la factura electronică și își va produce 
efectele pentru toată perioada în care vei primi factura doar în format electronic;
Are valoare fiscală – poate fi înregistrată în contabilitatea firmei tale, deoarece conform art. 155 alin.6 Cod fiscal circula fara 
semnatura si stampila;
Economie de timp - intraţi în posesia facturii mult mai rapid decât în varianta transmiterii prin curier, factura fiind la un click 
distanţă de dumneavoastră, indiferent de locaţia în care vă aflaţi.
Activare simplă - puteţi activa serviciul de transmitere a facturii verzi oricând, prin completarea unui formular.

Completează cererea de aderare la serviciul Factura electronică RESTART ENERGY ONE  cu date tale personale și de 
identificare a calităţii de titular de contract RESTART ENERGY ONE (cod client).

Menţionează în cererea de aderare adresa ta validă de email si numarul de telefon mobil.  Comunicarea în scris a adresei de 
email trebuie facută în modul cel mai exact posibil, garantându-ne lizibilitatea, veridicitatea și corectitudinea ei

Datează, semnează și trimite-ne cererea de aderare la:
 • OP TIMIȘOARA 1 - CP 394  specificată pe plicul gol C.R. a cărui transmitere va fi suportată de Restart   
   Energy One prin corespondenţă retur, fără nici un cost suplimentar din partea dumneavoastră;
 • fax : 0356 414 173;
 • email: clienti@restartenergy.ro

Disponibilitate si Eficienţă - Puteţi arhiva facturile direct în calculatorul dumneavoastră și le puteţi accesa oricând doriţi și 
dispuneţi de datele cuprinse în factură la scurt timp de la emiterea acesteia;
Gratuitatea serviciului - RESTART ENERGY ONE nu percepe niciun cost suplimentar la factura pentru acest nou serviciu;
Protejezi mediul înconjurător - mai puțină hârtie înseamnă mai puține deșeuri, mai mulți copaci și mai mult oxygen!
Securitate -eliminaţi riscul pierderii facturilor sau al vizualizării acestora de către persoane neautorizate în acest sens.

clienti@restartenergy.rowww.restartenergy.ro� � � Str.Piata Alexandru Mocioni, Nr.6, Timisoara, Romania

Formular verso

Semnătură client,


