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10 moduri de plată a facturii la energie şi gaz cu Restart Energy
Cu prilejul apropierii sărbătorii Învierii Domnului, îţi dorim să cuprinzi în viaţa ta cele patru
taine divine: încredere, lumină, iubire şi speranţă. Momente de neuitat alături de cei dragi şi numai
realizari!
Stinge de Paşte lumina din casă, ca să aprizi lumina din sufletul tău.
Un Paște cu energie sfântă.
Restart Energy este primul furnizor online de energie și gaz din România. Când experienţa dictează
reuşita, totul este mai facil pentru tine. Dedicarea de peste 8 ani în domeniul energetic şi gaze naturale, ne-a
propulsat pe scena reuşitei şi a implicării active în societate.
Timpul este esenţial pentru toţi, iar la RESTART ENERGY ONE SRL ştim acest lucru. Ca să plăteşti
facturile la electricitate şi gaz mai repede îţi punem la dispoziţie o serie de modalităţi diferite şi simple.
Fiecare client este foarte important, de aceea tu ai parte de transparenţă, informare frecventă şi cele mai bune
condiţii de furnizare.
Factura Restart Energy şi unde este plătită
Pentru a achita orice sumă facturată poţi merge la punctele de plată PayPoint, PayZone, ZebraPay, UnDoi,
centru de plăţi. De altfel, către orice sucursală Banca Transilvania la automate ce acceptă numerar, prin
ordin de plată sau transfer în contul RESTART ENERGY DESCHIS LA BANCA TRANSILVANIA :
RO78BTRLRONCRT0329369901, la orice sucursala BRD la ghişeu prin scanare cod bare sau prin mandat
poștal şi în contul: RO87BRDE360SV04300923600.
Restart Energy îţi pune la dispoziţie şi un mod comod de plată, prin intermediul aplicației mobile
myRestart Android IOS, ce poate fi descărcată din Google Play şi AppStore.
Foarte facil e pentru clienții Băncii Transilvania şi Băncii BRD, ce pot efectua plata și prin intermediul
platformelor de Internet Banking, Mobile Banking.
La Banca BCR, ai libertatea să alegi între: ordin de plată, transfer bancar sau direct debit intrabancar în
contul Restart Energy One SRL nr. RO81RNCB0249152861980001 deschis la BCR; prin intermediul
echipamentelor ce accepta numerar şi platformele Click/Touch 24 Banking puse la dispoziţie de BCR.
Pentru a fi siguri că tu economiseşti timp, am introdus şi achitarea facturilor prin intermediul ghișeelor Poșta
Română şi a factorilor poștali în mediul rural.
Ne dorim ca aceste informaţii să e ajute să îţi plăteşti factura în cel mai apropiat punct şi să consumi energie
şi gaz cu capital românesc. Pentru mai multe informaţii, întrebări şi nelămuriri te invităm să ne contactezi
prin telefon sau e-mail la datele menţionate în antet sau pe website-ul oficial: www.restartenergy.ro.
Vă mulţumim pentru că ne susţineţi şi sunteţi alături de noi în drumul către energie şi gaz ieftin pe piaţa
românească.
Sărbători fericite!

