Solicită contract 100% online

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 serviciile de furnizare energie electrică.
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
prețuri competitive pentru aceasta.

7 ani

peste
500

Garanția Restart Energy
FURNIZARE DE ENERGIE ELECTRICĂ
CEA MAI PLĂCUTĂ EXPERIENȚĂ DE FURNIZARE
ZERO BIROCRAȚIE și 100% SUPORT PENTRU CLIENȚI

EXPERIENȚĂ

milioane Kwh livrați

❖ Prezenta ofertă nu este adresată clienților Prosumatori . Aceștia se pot adresa societății noastre pentru o
ofertă personalizată.

EnergyGO
Preț final facturat
taxe incluse, TVA inclus
1.3 RON/KWh
Plată în avans pentru echivalentul a 3 luni
de consum

Detalii ofertă

Avantaje

•

Contractul de furnizare se încheie pe o perioadă inițială de 3 luni
de la data intrării în vigoare.

✔

Furnizorul cu o comunicare eficientă la
distanță, fără stat la cozi

•

Încetarea contractului de furnizare la inițiativa clientului se face
prin denunțare unilaterală, cu transmiterea unei notificări în
acest sens, conform prevederilor legale în vigoare.

✔

Factura 100% electronică

✔

Acces în contul de client MyRestart pentru:
descărcare facturi, vizualizare grafic de
consum, plată facturi, consultare sold,
transmitere solicitări și multe alte beneficii
online

Factura de avans se emite cu 5 zile înainte de data intrarii in
vigoare a contractului de furnizare, având termen de plată de 5
zile calendaristice de la data emiterii.

•

Factura de regularizare se va emite în primele 15 zile ale lunii
următoare celei de consum având termen de plată de 15 zile
calendaristice de la data emiterii.

✔

Încheierea, semnarea si gestionarea
contractelor la distanță, fără deplasare si fără
bătaie de cap

•

Plata facturii se face prin numeroase modalități online si offline
puse la dispoziția consumatorului.

✔

Detalierea costurilor într-o factură ușor de
înțeles

•

Oferta de furnizare presupune transmiterea facturii electronic
și/sau prin poștă.

✔

•

Documentele necesare pentru încheierea contractului de
furnizare sunt: copia actului de identitate, declarație pe proprie
răspundere privind deținerea unui drept locativ, o factură
recentă pentru indentificarea informațiilor privind locul/locurile
de consum. În situația contractelor cu schimbare administrativă
(schimbarea titularului de contract), se pune la dispoziție o
declaratie pe proprie raspundere.

Numeroase modalități de plată disponibile
pe canalele online si offline (ordin de plată
sau transfer în contul furnizorului, prin Direct
debit, Internet Banking, Aplicație Mobila,
Bitcoin, prin intermediul ghiseelor Poșta
Română precum și prin punctele de
încasare PayPoint, PayZone, UnDoi, etc.)

✔

Suport rapid în relația cu operatorul de rețea

✔

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

•

Pentru încheierea contractului de furnizare furnizorul își rezervă
dreptul de a solicita garanții.

•

Oferta este valabilă până la data de 12.01.2023

•

Termenul limită de semnare/acceptare a contractului de
furnizare este de maxim 5 zile calendaristice de la data expirării
ofertei.

•

Perioada de aplicare a ofertei, ce reprezintă perioada în care se
aplică prețul și condițiile asociate: până la notificarea de către
furnizor asupra modificării condițiilor sau prețului, dacă va fi
cazul, în caz contrar, prețul se va aplica pe perioada contractuală

•

Acceptarea prezentei oferte acordă furnizorului dreptul de a
accesa baza de date a Operatorului de Rețea în privința stabilirii
convenției de consum.

Solicită contract 100% online

Ofertă furnizare energie electrică dedicată clienților finali casnici si asociațiilor de proprietari
www.restartenergy.ro | 0800 410 040 | client@restartenergy.ro
RESTART ENERGY ONE SA ; CUI RO34583200 ; J35/1297/2015
Sediu social Timisoara, str.Gheorghe Doja, nr.11, etaj 2, birou OG-01, Timis
Dată emitere ofertă: 06.01.2023

❖ Prezenta ofertă nu este adresată clienților Prosumatori . Aceștia se pot adresa societății noastre pentru o
ofertă personalizată.

EnergyGO

•

EnergyGO
Preț final facturat
taxe incluse, TVA inclus
1.3 RON/KWh
Plată în avans pentru echivalentul a 3 luni
de consum

Operator de
rețea

Preț energie
electrică activă

Tarif intr. in
rețea

Tarif extractie
din retea

(Tg)

(Tl)

Tarif
Tarif sistem

Cogenerare

Certificate
Verzi

Preț total

Preț total

fără TVA

cu TVA

Acciză

Distribuție

0.76208

0.00253

0.02557

0.00773

0.21680

0

0.07168

0.00605

1.09244

1.3

E-Distributie
Muntenia

0.77665

0.00253

0.02557

0.00773

0.20223

0

0.07168

0.00605

1.09244

1.3

E-Distributie
Dobrogea

0.71953

0.00253

0.02557

0.00773

0.25935

0

0.07168

0.00605

1.09244

1.3

Delgaz Grid

0.72358

0.00253

0.02557

0.00773

0.25530

0

0.07168

0.00605

1.09244

1.3

SDEE
Muntenia Nord

0.72357

0.00253

0.02557

0.00773

0.25531

0

0.07168

0.00605

1.09244

1.3

SDEE
Transilvania
Sud

0.74089

0.00253

0.02557

0.00773

0.23799

0

0.07168

0.00605

1.09244

1.3

SDEE
Transilvania
Nord

0.75289

0.00253

0.02557

0.00773

0.22599

0

0.07168

0.00605

1.09244

1.3

Distributie
Energie
Oltenia

0.70695

0.00253

0.02557

0.00773

0.27193

0

0.07168

0.00605

1.09244

1.3

Prețul de furnizare este compus din prețul energiei electrice active la care se adaugă tarifele
reglementate de distribuție si transport (tarif introducere in rețea, tarif extractive din retea, tarif sistem).
Prețul total este compus din prețul de furnizare la care se adaugă costul estimat al certificatelor verzi,
costul pentru suportul producției energetice în cogenerare si costul cu acciza, stabilite periodic în
conformitate cu legislația în vigoare. La care
se adaugă TVA în valoare de 19%. Valorile din tabel sunt exprimate în lei/kWh.
Prețul final facturat al energiei electrice va respecta prevederile OUG nr. 27/2022, cu modificările și
completările ulterioare.
Județele aparținătoare operatorilor de distribuție:
e-Distributie Banat: Caraș-Severin, Timiș, Hunedoara, Arad
e-Distributie Muntenia: Ilfov, București, Giurgiu
e-Distributie Dobrogea: Calarasi, Ialomița, Tulcea, Constanța
Delgaz Grid: Botosani, Suceava, Neamț, Vaslui, Iași, Bacău
SDEE Transilvania Sud: Mureș, Alba, Sibiu, Brașov, Covasna, Harghita
SDEE Transilvania Nord: Cluj, Bistrița-Năsăud, Maramureș, Sălaj, Bihor
SDEE Muntenia Nord: Vrancea, Galați, Brăila, Prahova, Dâmbovița, Buzău
Distributie Energie Oltenia: Dolj, Argeș, Olt, Teleorman, Mehedinți, Gorj, Vâlcea
În vederea lămuririi diverselor aspecte ale ofertei și ale condițiilor contractuale asociate ofertei precum și
pentru încheierea contractului de furnizare vă rugăm să ne contactați la una din datele de contact:
Tel Verde 0800 410 040
clienti@restartenergy.ro
❖ Prezenta ofertă nu este adresată clienților Prosumatori . Aceștia se pot adresa societății noastre
pentru o ofertă personalizată.

EnergyGO

E-Distributie
Banat

EnergyGO
Preț final facturat
taxe incluse, TVA inclus
1.3 RON/KWh
Plată în avans pentru echivalentul a 3 luni
de consum

Preț final facturat:
a)maximum 0,68 lei/kWh, cu TVA inclus, pentru clienţii casnici al căror consum lunar este cuprins între 0 şi 100 kWh
inclusiv;
(i)clienţii casnici al căror consum lunar este cuprins între 0 şi 100 kWh inclusiv;
(ii)clienţii casnici care utilizează dispozitive, aparate sau echipamente medicale necesare efectuării tratamentelor, în
baza unei cereri şi a unei declaraţii pe propria răspundere; preţul final facturat plafonat se aplică de la data de întâi a
lunii următoare celei în care s-au depus documentele menţionate;
(iii)clienţii casnici care au în întreţinere cel puţin 3 copii cu vârsta de până în 18 ani, respectiv 26 de ani, în cazul în care
urmează o formă de învăţământ, în baza unei cereri şi a unei declaraţii pe propria răspundere; preţul final facturat
plafonat se aplică de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-au depus documentele menţionate;
(iv)clienţii casnici familii monoparentale, care au în întreţinere cel puţin un copil cu vârsta de până la 18 ani, respectiv 26
de ani în cazul în care urmează o formă de învăţământ, în baza unei cereri şi a unei declaraţii pe propria răspundere;
preţul final facturat plafonat se aplică de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-au depus documentele
menţionate

c)maximum 1,3 lei/kWh, cu TVA inclus, pentru consumatorii casnici care nusunt prevăzuţi la lit. a) si b).

În vederea lămuririi diverselor aspecte ale ofertei și ale condițiilor contractuale asociate ofertei precum și pentru
încheierea contractului de furnizare vă rugăm să ne contactați la una din datele de contact:
Tel Verde 0800 410 040
clienti@restartenergy.ro

❖ Prezenta ofertă nu este adresată clienților Prosumatori . Aceștia se pot adresa societății noastre pentru o ofertă
personalizată.

EnergyGO

b)maximum 0,80 lei/kWh, cu TVA inclus, pentru clienții casnici al căror consum lunar la locul de consum este cuprins
între 100,01 şi 255kWh; consumul de energie electrică cuprins între 255 şi 300 kWh/lună se facturează la preţul de
maximum 1,3 lei/kWh, cu TVA inclus, iar în cazul în care consumul depăşeşte 300kWh/lună întreg consumul se
facturează la preţul de maximum 1,3 lei/kWh;

