Confidential (C3)

CONVENTIE CONSUM
pentru modificarea cantitatii de consum estimat la clientii noncasnici
Subsemnatul(a)________________________________________________________domiciliat(a)
in
localitatea____________________,
str.__________________________,
nr.______bl._____,
sc.____,
ap.______,
judetul________________________,
CNP______________________________________,
reprezentant al _____________________________________avand cod client: __________________
CUI
____________, numarul de inregistrare la Registrul Comertului ____________________cu sediul in localitatea
______________________, strada__________________, nr____, bloc __,
sc.____, ap.____,
telefon______________________,
e-mail___________________________________________solicit
schimbarea cantitatilor lunare estimate de energie electrica incepand cu data de ______________ (cu cel puţin 20
de zile înainte de începerea perioadei de facturare) pentru pentru locul de consum de la adresa pentru care am calitatea de
titular de contract de furnizare a energiei
din
localitatea ____________________________,
str.________________________, nr.____ bl.____, sc.____, ap.____, jud.________________________, cu
urmatoarele cantitati lunare:

LUNA

Consum estimat lunar
Energie activa *varf/zi
Energie activa rest/noapte
[kWh]
[kWh]

Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie
Aceste cantitati reprezinta consumurile lunare in baza carora se vor calcula facturile de consum estimat, facturi
care se vor emite in perioada dintre doua citiri de regularizare. Citirea grupului de masura pentru regularizarea
consumului si emiterea facturii se face periodic de catre personalul imputernicit/delegat al operatorului de retea.
Plata facturilor emise se face la banca, prin transfer bancar in contul furnizorului. Tarifele si conditiile de plata sunt
cele reglementate in contractul de furnizare a energiei electrice sau in actele aditionale ale acestuia .
Important! In cazul in care se constata diferente intre consumul estimat si cel realizat, furnizorul isi rezerva dreptul
de actualizare a valorilor estimate pe baza istoricului de consum.
Data:

Consumator,
Nume prenume___________________________
Semnatura si stampila _____________________

*Pentru tarif monom simplu (nediferentiat pe zone orare) se completeaza cantitatea de energie electrica activa doar in aceasta coloana.
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