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CEZ Vânzare SA
Direcţia Servicii Clien ţi
Nr………………/…………………

CERERE PENTRU ÎNCHEIERE CONTRACT DE FURNIZARE ENERGIE ELECTRICĂ
CLIENȚI NONCASNICI
Subsemnatul(a) ................................................................CNP ...................................................,
în calitate de reprezentant legal al ..............................................................................................,
Cod unic de înregistrare: . …………………………înregistrata la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu
nr.…………………………cu sediul social în localitatea........................................,str. ......................................,
nr...., bl….., sc…..,et….., ap......, telefon .......................................,
Contul de virament bancar IBAN…………………………………….…………deschis la …………………….………,
vă rog a-mi aproba încheierea contractului de furnizare a energiei electrice pentru locul de consum (domeniul de
activitate de la locul de consum) : .................................................. situat în ............................................................
....................................................................................................................................................................................
Solicit oferta de preț aferentă produsului
Date generale asupra locului de consum pentru care se solicită încheierea contractului de furnizare:
Tipul instalaţiei electrice:
nouă
existentă/preluată de la …………………………………………………………………………………..
*Indexuri contor (EA)

(ERi):

(ERc)

*Serie contor
Număr ore de funcționare ………………………zi ;
Număr zile lucrătoare …………………săptămană.
Facturile și orice alte documente ce decurg din derularea contractului se comunică clientului:
Prin poștă sau curier la adresa de corespondență
………………………………………………………………………………………………………….
Electronic, la adresa de e-mail ……………………………………………………………………

CEZ Vânzare
societate administrată în sistem dualist

Str. Calea Severinului, Nr. 97, et. 1, Craiova, Jud. Dolj, România
Fax: +40 251 216 002, e-mail: cez_vanzare@cez.ro, www.cez.ro
Cod unic de înregistrare: RO 21349608
Nr. de înregistrare: J16/517/2007
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Cantitățile lunare de energie electrică de facturat în baza convenției de consum:
Cantități lunare de energie electrică
din Convenția de consum [kWh]
Luna calendaristică
Energie electrică activă varf/zi

Energie electrică activă rest/noapte

Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie
TOTAL

Anexez:
1. Certificatul de înregistrare la Camera de Comerț și Industrie – Oficiul Național al Registrului Comerțului,
codul fiscal (copie);
2. Declarația pe propria răspundere.
Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art.326 Cod penal, privind falsul în declarații, că
documentele prezentate în copie, anexate cererii, sunt în conformitatea cu originalele.
* pentru modificări administrative (schimbare titular de contract)

Data,

Semnătură,

Adresa de corespondenţă:
Direcţia Servicii Clienţi, Str. Depozitelor, nr. 2, Târgu Jiu, jud. Gorj, România
fax: +40 248 524 834 / 4832, e-mail: cez_crc@cez.ro , http://www.cez.ro/
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