
Ne pasă
de clienții noștri
Credem că e în mâinile noastre decizia prin care ne putem 

facem viața mai bună. Pentru asta, am construit o companie 

care să permită tuturor românilor un acces transparent la 

energie verde si gaze naturale ieftine. Vrem să ajutăm oamenii 

să scape de birocrația inutilă, de modurile învechite și greoaie 

de a monitoriza și raporta consumul de energie și să îi ajutăm 

să plătească mai puțin pentru aceasta. 

Garanția Restart Energy

ENERGIE VERDE și GAZE NATURALE IEFTINE

CEA MAI PLĂCUTĂ EXPERIENȚĂ  DE FURNIZARE

ZERO BIROCRAȚIE și 100% SUPORT PENTRU CLIENȚI

peste

30.000

peste

500

EXPERIENȚĂ 

CLIENȚI

milioane Kwh livrați 

7 ani



• Contractul de furnizare se incheie pe o perioada de 24 
de luni de la data intrarii in vigoare. Acesta se 
prelungeste cu o durata succesiva de timp daca
niciuna dintre parti nu notifica dorinta de incetare cu o 
notificare cu 30 de zile inainte de data de final a 
contractului de furnizare.

• Rezilierea contractului de furnizare se face prin
denuntare unilaterala cu transmiterea unei notificari
de reziliere in acest sens, cu 21 de zile inainte. 
Rezilierea contractului de furnizare nu presupune
perceperea unor penalitati.

• Factura se emite in primele 15 zile ale lunii urmatoare
celei de consum avand termen de plata de 15 zile
calendaristice de la data emiterii. 

• Plata facturii se face prin numeroase modalitati online 
si offline puse la dispozitia consumatorului. 

• Oferta de furnizare presupune transmiterea facturii
exclusiv electronic. 

• Documentele necesare pentru incheierea contractului
de furnizare sunt: copia de buletin a titularului de 
contract, copia actului de spatiu, certificatul de 
racordare sau avizul tehnic de racordare iar in lipsa
acestora o factura recenta pentru indentificarea
informatiilor privind locul/locurile de consum. 

• Nu se percep garantii pentru incheierea contractului
de furnizare. 

• Oferta este valabila pana la data de 10.12.2020

Oferta furnizare energie electrica dedicata clientilor finali casnici si asociatiilor de proprietari

✓ Furnizorul cu cea mai eficienta comunicare la distanta, 
fara stat la cozi

✓ Factura 100% electronica 

✓ Acces in contul de client MyRestart pentru: descarcare
facturi, vizualizare grafic de consum, plata facturi, 
transmitere index, consultare sold, transmitere
solicitari, multe alte beneficii online

✓ Incheierea, semnarea si gestionarea contractelor la 
distanta, fara deplasare si fara bataie de cap

✓ Detalierea costurilor intr-o factura usor de inteles

✓ Numeroase modalitati de plata disponibile pe canalele
online si offline (ordin de plata sau transfer in contul
furnizorului, prin Direct debit, Internet Banking, 
Aplicatie Mobila, Bitcoin, prin intermediul ghiseelor
Posta Romana precum si prin punctele de incasare
PayPoint, PayZone, UnDoi, etc.)

✓ Suport rapid si dedicat in relatia cu operatorul de retea

✓ Beneficiezi automat de programul nostru de 
recomandare si te rasplatim pentru fiecare
recomandare concretizata in contract. Mai mult, cel
recomandat de tine va primii un bonus de bun-venit. 
Persoanele recomandate pot fi prieteni, rude sau
apropiati. Pentru fiecare recomandare concretizata in 
contract, se acorda 50 kWh din energie.

✓ Verificarea soldului prin SMS la 0786 950 411 cu textul
“SOLDcodclient”

www.restartenergy.ro | 0800 410 040 | client@restartenergy.ro

RESTART ENERGY ONE SRL ; CUI RO3858200 ; J12/805/2005

Sediu social Timisoara, strada Piata Alexandru Mocioni 6, Timis
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Condiții Avantaje

Energie electrica activă

250 RON/MWh
fara taxe incluse

Energy Go Avantaj

Data emitere oferta: 16.11.2020
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Energy Go Avantaj

Operator de 
retea

Pret
energie
electrica

activa

Transport Distributie Cogenerare
Certificate 

Verzi Acciza
Prettotal de 

furnizare

E-Distributie
Banat

250 32.42 159 22.63 62.8641054 5.08 532.0

E-Distributie
Muntenia 250 32.42 155.62 22.63 62.8641054 5.08 528.6

E-Distributie
Dobrogea 250 32.42 192.5 22.63 62.8641054 5.08 565.5

DelgazGrid 250 32.42 190.77 22.63 62.8641054 5.08 563.8

SDEE Muntenia
Nord

250 32.42 177.06 22.63 62.8641054 5.08 550.1

SDEE 
Transilvania

Sud
250 32.42 165.9 22.63 62.8641054 5.08 538.9

SDEE
Transilvania

Nord
250 32.42 168.91 22.63 62.8641054 5.08 541.9

Distributie
EnergieOltenia

250 32.42 192.43 22.63 62.8641054 5.08 565.4

Pretul total  de furnizare este compus din pretul energiei electrice active la care sa adauga tarifele
reglementate de distributie si transport, costul estimat al certificatelor verzi, costul pentru suportul productiei
energetice in cogenerare si costul cu acciza, stabilite periodic in conformitate cu legislatia in vigoare. Tarifele
din oferta sunt valori nete fara TVA. Pretul energiei electrice active de 250 RON/MWh este valabil timp de 12 
luni sau in limita unui consum anual de 1000 kWh, pretul de baza ulterior facturat fiind la valoarea de 285 
RON/MWh. 

Judetele apartinatoare operatorilor de distributie:

e-Distributie Banat: Caras-Severin, Timis, Hunedoara, Arad

e-Distributie Muntenia: Ilfov, Bucuresti, Giurgiu

e-Distributie Dobrogea: Calarasi, Ialomita, Tulcea, Constanta

Delgaz Grid: Botosani, Suceava, Neamt, Vaslui, Iasi, Bacau

SDEE Transilvania Sud: Mures, Alba, Sibiu, Brasov, Covasna, Harghita

SDEE Transilvania Nord: Cluj, Bistrita-Nasaud, Maramures, Salaj, Bihor

SDEE Muntenia Nord: Vrancea, Galati, Braila, Prahova, Dambovita, Buzau

Distributie Energie Oltenia: Dolj, Arges, Olt, Teleorman, Mehedinti, Gorj

In vederea lamuririi diverselor aspecte ale ofertei precum si pentru incheierea contractului de furnizare va 

rugam sa ne contactati la una din datele de contact:

Tel Verde 0800 410 040                        clienti@restartenergy.ro                                 

Energie electrica activă

250 RON/MWh
fara taxe incluse



Întrebări Frecvente

Garanția noastra

AVAND IN VEDERE CRESTEREA SI DEZVOLTAREA COMPANIEI 

NOASTRE AN DE AN, DOVEDIM CA SUNTEM  ALEGEREA POTRIVITA

PENTRU CONSUMATORII CASNICI SI PENTRU CONSUMATORII 

NONCASNICI DIN TOATE DOMENIILE DE ACTIVITATE. 

1. Ce inseamna liberalizarea pietei de energie ? Liberalizarea pieței înseamnă că prețul de furnizare a energiei

electrice nu mai este stabilit de autorități, ci este negociat

liber între consumatori și furnizori. In momentul liberalizarii, vei

primii o oferta negociata din partea actualului tau furnizor.

2. De ce sa-mi schimb acum, furnizorul de energie ?

3. De ce sa aleg Restart Energy ?  

4. Cu ce este diferit Restart Energy  ?  

Dupa cum este bine-cunoscut, in perioada rece a anului si mai

ales in apropierea sarbatorilor, toate preturile tind sa creasca

(produse alimentare, combustibil, curs euro, s.a.) lucru resimtit si

in piata de energie. In prezent, ofertele sunt avantajoase iar dupa

incheierea contractului de furnizare, pretul va fi asigurat 12 luni. 

In perioada in care preturile vor creste, vei avea deja in vigoare, un 

contract de furnizare la un pret avantajos.

Restart Energy este o companie 100% romaneasca fondata in 

Timisoara. Restart Energy a luat nastere de la 0 fiind furnizorul ales 

de oameni si companii prin avantajele si conditiile oferite.  

Obiectivul companiei se bazeaza pe experienta placuta a clientilor in 

relatia cu furnizorul de utilitati, lucru resimtit in comunicarea facila, 

transparenta si deschisa pe care Restart Energy o are cu actualii si

potentialii consumatori. 

Restart Energy este o companie orientata catre consumatorii de 

energie din Romania. Raspundem prompt solicitarilor care ni se 

adreseaza, suntem deschisi spre a rezolva problemele sau

nelamuririle consumatorilor nostrii si inovam in permanenta pentru

a oferii cea mai placuta experienta. Nu suntem un simplu furnizor de 

energie si gaz ci suntem un partener de nadejde in care orice

problema are o solutie. Furnizam in cele mai bune, transparente si

clare conditii si suntem deschisi in permanenta sa ne aliniem

cerintelor clientilor nostrii. 


