RCS & RDS S.A.
Str. Dr. Staicovici nr. 75
Forum 2000 Building Faza I, Et. 2
Sector 5, București
W www.digi.ro

Stimată doamnă/ Stimate domn,
Vă mulțumim pentru interesul pe care l-ați manifestat față de serviciul nostru de furnizare a energiei electrice, Digi
Energy.
RCS & RDS S.A., în calitate de furnizor de energie electrică în baza licenței de furnizare nr. 1210/17.04.2013 eliberate
de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), valabilă până în anul 2023, vă propune
următoarea ofertă adresată clienților casnici.
Acest document reprezintă oferta noastră comercială pentru furnizarea energiei electrice, valabilă până la data de 31
ianuarie 2022 și este disponibilă pentru zona de distribuție E- Distribuție Banat S.A. care include următoarele județele:
Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș. La preţul de furnizare a energiei electrice se adaugă tarifele de transport, de
distribuţie şi servicii de sistem, contribuţia pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, valoarea certificatelor verzi, acciza şi
TVA, valabile la data întocmirii ofertei, 06 ianuarie 2022.
Dacă sunteți client al RCS & RDS pentru serviciile de televiziune prin cablu Digi TV și/sau internet fix Digi Net prețul
de furnizare a energiei electrice este de 0.850 lei/kWh1, fară TVA (reducerea1 fiind de 0.025 lei/kWh, fară TVA), la care se
adaugă tariful de rezervare de 0,4 lei/zi, fără TVA.
Dacă nu sunteți client al RCS & RDS la serviciile de televiziune prin cablu Digi TV și/sau internet fix Digi Net, prețul de
furnizare al energiei electrice oferit de către RCS & RDS este 0.875 lei/kWh (fară TVA), la care se adaugă tariful de
rezervare de 0,4 lei/zi, fără TVA .
La prețul propriu de furnizare se vor adăuga tarifele reglementate la valoarea aprobată de ANRE, astfel că prețul total
va fi în cuantum de 1.1885169 lei/KWh (fără TVA) și 1.4143351 lei/KWh (cu TVA), pret ce nu include taxa de rezervare
de 0.4 lei/zi (fără TVA) și 0.48 lei/zi (cu TVA) fiind format din:

Denumire Tarif/Taxă

Valoare
Tarif/Taxă*
(lei/kWh)

Valoare
Tarif/Taxă**
(lei/kWh)cu
TVA

Preț de furnizare a energiei electrice active
Serviciu de transport – componentă Tg mediu (injecție în rețea)
Serviciu de transport – componentă Tl (extracție din rețea)
Distribuție înaltă tensiune
Distribuție medie tensiune
Distribuție joasă tensiune
Serviciu de sistem
Cogenerare de înaltă eficiență
Certificate verzi
Acciza necomercială
TOTAL:

0.8750000
0.0014900
0.0224700
0.0159800
0.0430500
0.1177100
0.0093200
0.0255400
0.0725369
0.0054200
1.1885169

1.0412500
0.0017731
0.0267393
0.0190162
0.0512295
0.1400749
0.0110908
0.0303926
0.0863189
0.0064498
1.4143351

* Tarifele nu conțin TVA
** Tarifele conțin TVA
***Pretul final nu include taxa de rezervare in valoare de 0.4 lei/zi (fără TVA) și 0.48 lei/zi (cu TVA),
aceasta se calculeaza la suma finala in functie de numarul de zile ale lunii in curs

Calcul estimativ la factura Digi Energy, luând în considerare prețul de 0,875 lei/kWh oferit:
Consum lunar (kWh)

Estimare factură Digi Energy

50
100
150
200

85,47 Lei
156,19 Lei
226,91 Lei
297,62 Lei

Informațiile prevăzute în tabelul de mai sus reprezintă un calcul estimativ care conține TVA, tariful de rezervare și toate
tarifele reglementate.

Note:
1 ) Reducerea se aplică pe durata inițială de 12 luni a contractului dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:
a)
la data semnării contractului de furnizare a energiei electrice sunteți deja client RCS & RDS pentru serviciul de televiziune prin cablu Digi TV și/sau serviciul de internet fix Digi
Net pentru locul de consum care face obiectul acestui contract și
b)
ramâneți client al RCS & RDS pentru serviciul de televiziune prin cablu Digi TV și/sau serviciul de internet fix Digi Net pentru locul de consum care face obiectul contractului de
furnizare de energie electrică.

RCS & RDS S.A.
Str. Dr. Staicovici nr. 75
Forum 2000 Building Faza I, Et. 2
Sector 5, București
W www.digi.ro

Stimată doamnă/ Stimate domn,
Vă mulțumim pentru interesul pe care l-ați manifestat față de serviciul nostru de furnizare a energiei electrice, Digi
Energy.
RCS & RDS S.A., în calitate de furnizor de energie electrică în baza licenței de furnizare nr. 1210/17.04.2013 eliberate
de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), valabilă până în anul 2023, vă propune
următoarea ofertă adresată clienților casnici.
Acest document reprezintă oferta noastră comercială pentru furnizarea energiei electrice, valabilă până la data de 31
ianuarie 2022 și este disponibilă pentru zona de distribuție Delgaz Grid S.A. care include următoarele județe: Bacău,
Botoșani, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui. La preţul de furnizare a energiei electrice se adaugă tarifele de transport, de
distribuţie şi servicii de sistem, contribuţia pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, valoarea certificatelor verzi, acciza şi
TVA, valabile la data întocmirii ofertei, 06 ianuarie 2022.
Dacă sunteți client al RCS & RDS pentru serviciile de televiziune prin cablu Digi TV și/sau internet fix Digi Net prețul
de furnizare a energiei electrice este de 0.850 lei/kWh1, fară TVA (reducerea1 fiind de 0.025 lei/kWh, fară TVA), la care se
adaugă tariful de rezervare de 0,4 lei/zi, fără TVA.
Dacă nu sunteți client al RCS & RDS la serviciile de televiziune prin cablu Digi TV și/sau internet fix Digi Net, prețul de
furnizare al energiei electrice oferit de către RCS & RDS este 0.875 lei/kWh (fară TVA), la care se adaugă tariful de
rezervare de 0,4 lei/zi, fără TVA .
La prețul propriu de furnizare se vor adăuga tarifele reglementate la valoarea aprobată de ANRE, astfel că prețul total
va fi în cuantum de 1.2252169 lei/KWh (fără TVA) și 1.4580081 lei/KWh (cu TVA), pret ce nu include taxa de rezervare
de 0.4 lei/zi (fără TVA) și 0.48 lei/zi (cu TVA) fiind format din:

Denumire Tarif/Taxă

Valoare
Tarif/Taxă*
(lei/KWh)

Valoare
Tarif/Taxă**
(lei/KWh)cu
TVA

Preț de furnizare a energiei electrice active
Serviciu de transport – componentă Tg mediu (injecție în rețea)
Serviciu de transport – componentă Tl (extracție din rețea)
Distribuție înaltă tensiune
Distribuție medie tensiune
Distribuție joasă tensiune
Serviciu de sistem
Cogenerare de înaltă eficiență
Certificate verzi
Acciza necomercială
TOTAL:

0.8750000
0.0014900
0.0224700
0.0223900
0.0474200
0.1436300
0.0093200
0.0255400
0.0725369
0.0054200
1.2252169

1.0412500
0.0017731
0.0267393
0.0266441
0.0564298
0.1709197
0.0110908
0.0303926
0.0863189
0.0064498
1.4580081

* Tarifele nu conțin TVA
** Tarifele conțin TVA
***Pretul final nu include taxa de rezervare in valoare de 0.4 lei/zi (fără TVA) și 0.48 lei/zi (cu TVA),
aceasta se calculeaza la suma finala in functie de numarul de zile ale lunii in curs

Calcul estimativ la factura Digi Energy, luând în considerare prețul de 0,875 lei/kWh oferit:
Consum lunar (kWh)

Estimare factură Digi Energy

50
100
150
200

87,66 Lei
160,56 Lei
233,46 Lei
306,36 Lei

Informațiile prevăzute în tabelul de mai sus reprezintă un calcul estimativ care conține TVA, tariful de rezervare și toate
tarifele reglementate.

Note:
1 ) Reducerea se aplică pe durata inițială de 12 luni a contractului dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:
a)
la data semnării contractului de furnizare a energiei electrice sunteți deja client RCS & RDS pentru serviciul de televiziune prin cablu Digi TV și/sau serviciul de internet fix Digi
Net pentru locul de consum care face obiectul acestui contract și
b)
ramâneți client al RCS & RDS pentru serviciul de televiziune prin cablu Digi TV și/sau serviciul de internet fix Digi Net pentru locul de consum care face obiectul contractului de
furnizare de energie electrică.

RCS & RDS S.A.
Str. Dr. Staicovici nr. 75
Forum 2000 Building Faza I, Et. 2
Sector 5, București
W www.digi.ro

Stimată doamnă/ Stimate domn,
Vă mulțumim pentru interesul pe care l-ați manifestat față de serviciul nostru de furnizare a energiei electrice, Digi
Energy.
RCS & RDS S.A., în calitate de furnizor de energie electrică în baza licenței de furnizare nr. 1210/17.04.2013 eliberate
de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), valabilă până în anul 2023, vă propune
următoarea ofertă adresată clienților casnici.
Acest document reprezintă oferta noastră comercială pentru furnizarea energiei electrice, valabilă până la data de 31
ianuarie 2022 și este disponibilă pentru zona de distribuție E- Distribuție Dobrogea S.A. care include următoarele județe:
Călărași, Constanța, Ialomița și Tulcea. La preţul de furnizare a energiei electrice se adaugă tarifele de transport, de
distribuţie şi servicii de sistem, contribuţia pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, valoarea certificatelor verzi, acciza şi
TVA, valabile la data întocmirii ofertei, 06 ianuarie 2022.
Dacă sunteți client al RCS & RDS pentru serviciile de televiziune prin cablu Digi TV și/sau internet fix Digi Net prețul
de furnizare a energiei electrice este de 0.850 lei/kWh1, fară TVA (reducerea1 fiind de 0.025 lei/kWh, fară TVA), la care se
adaugă tariful de rezervare de 0,4 lei/zi, fără TVA.
Dacă nu sunteți client al RCS & RDS la serviciile de televiziune prin cablu Digi TV și/sau internet fix Digi Net, prețul de
furnizare al energiei electrice oferit de către RCS & RDS este 0.875 lei/kWh (fară TVA), la care se adaugă tariful de
rezervare de 0,4 lei/zi, fără TVA .
La prețul propriu de furnizare se vor adăuga tarifele reglementate la valoarea aprobată de ANRE, astfel că prețul total
va fi în cuantum de 1.2227769 lei/KWh (fără TVA) și 1.4551045 lei/KWh (cu TVA), pret ce nu include taxa de rezervare
de 0.4 lei/zi (fără TVA) și 0.48 lei/zi (cu TVA) fiind format din:

Denumire Tarif/Taxă

Valoare
Tarif/Taxă*
(lei/KWh)

Valoare
Tarif/Taxă**
(lei/KWh)cu
TVA

Preț de furnizare a energiei electrice active
Serviciu de transport – componentă Tg mediu (injecție în rețea)
Serviciu de transport – componentă Tl (extracție din rețea)
Distribuție înaltă tensiune
Distribuție medie tensiune
Distribuție joasă tensiune
Serviciu de sistem
Cogenerare de înaltă eficiență
Certificate verzi
Acciza necomercială
TOTAL:

0.8750000
0.0014900
0.0224700
0.0210000
0.0480100
0.1419900
0.0093200
0.0255400
0.0725369
0.0054200
1.2227769

1.0412500
0.0017731
0.0267393
0.0249900
0.0571319
0.1689681
0.0110908
0.0303926
0.0863189
0.0064498
1.4551045

* Tarifele nu conțin TVA
** Tarifele conțin TVA
***Pretul final nu include taxa de rezervare in valoare de 0.4 lei/zi (fără TVA) și 0.48 lei/zi (cu TVA),
aceasta se calculeaza la suma finala in functie de numarul de zile ale lunii in curs

Calcul estimativ la factura Digi Energy, luând în considerare prețul de 0,875 lei/kWh oferit:
Consum lunar (kWh)

Estimare factură Digi Energy

50
100
150
200

87,51 Lei
160,27 Lei
233,02 Lei
305,78 Lei

Informațiile prevăzute în tabelul de mai sus reprezintă un calcul estimativ care conține TVA, tariful de rezervare și toate
tarifele reglementate.

Note:
1 ) Reducerea se aplică pe durata inițială de 12 luni a contractului dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:
a)
la data semnării contractului de furnizare a energiei electrice sunteți deja client RCS & RDS pentru serviciul de televiziune prin cablu Digi TV și/sau serviciul de internet fix Digi
Net pentru locul de consum care face obiectul acestui contract și
b)
ramâneți client al RCS & RDS pentru serviciul de televiziune prin cablu Digi TV și/sau serviciul de internet fix Digi Net pentru locul de consum care face obiectul contractului de
furnizare de energie electrică.

RCS & RDS S.A.
Str. Dr. Staicovici nr. 75
Forum 2000 Building Faza I, Et. 2
Sector 5, București
W www.digi.ro

Stimată doamnă/ Stimate domn,
Vă mulțumim pentru interesul pe care l-ați manifestat față de serviciul nostru de furnizare a energiei electrice, Digi
Energy.
RCS & RDS S.A., în calitate de furnizor de energie electrică în baza licenței de furnizare nr. 1210/17.04.2013 eliberate
de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), valabilă până în anul 2023, vă propune
următoarea ofertă adresată clienților casnici.
Acest document reprezintă oferta noastră comercială pentru furnizarea energiei electrice, valabilă până la data de 31
ianuarie 2022 și este disponibilă pentru zona de distribuție Distribuţie Energie Oltenia S.A. care include următoarele
județe: Argeș, Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Teleorman și Vâlcea. La preţul de furnizare a energiei electrice se adaugă
tarifele de transport, de distribuţie şi servicii de sistem, contribuţia pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, valoarea
certificatelor verzi, acciza şi TVA, valabile la data întocmirii ofertei, 06 ianuarie 2022.
Dacă sunteți client al RCS & RDS pentru serviciile de televiziune prin cablu Digi TV și/sau internet fix Digi Net prețul
de furnizare a energiei electrice este de 0.850 lei/kWh1, fară TVA (reducerea1 fiind de 0.025 lei/kWh, fară TVA), la care se
adaugă tariful de rezervare de 0,4 lei/zi, fără TVA.
Dacă nu sunteți client al RCS & RDS la serviciile de televiziune prin cablu Digi TV și/sau internet fix Digi Net, prețul de
furnizare al energiei electrice oferit de către RCS & RDS este 0.875 lei/kWh (fară TVA), la care se adaugă tariful de
rezervare de 0,4 lei/zi, fără TVA .
La prețul propriu de furnizare se vor adăuga tarifele reglementate la valoarea aprobată de ANRE, astfel că prețul total
va fi în cuantum de 1.2427869 lei/KWh (fără TVA) și 1.4789164 lei/KWh (cu TVA), pret ce nu include taxa de rezervare
de 0.4 lei/zi (fără TVA) și 0.48 lei/zi (cu TVA) fiind format din:

Denumire Tarif/Taxă

Valoare
Tarif/Taxă*
(lei/KWh)

Valoare
Tarif/Taxă**
(lei/KWh)cu
TVA

Preț de furnizare a energiei electrice active
Serviciu de transport – componentă Tg mediu (injecție în rețea)
Serviciu de transport – componentă Tl (extracție din rețea)
Distribuție înaltă tensiune
Distribuție medie tensiune
Distribuție joasă tensiune
Serviciu de sistem
Cogenerare de înaltă eficiență
Certificate verzi
Acciza necomercială
TOTAL:

0.8750000
0.0014900
0.0224700
0.0307300
0.0578800
0.1424000
0.0093200
0.0255400
0.0725369
0.0054200
1.2427869

1.0412500
0.0017731
0.0267393
0.0365687
0.0688772
0.1694560
0.0110908
0.0303926
0.0863189
0.0064498
1.4789164

* Tarifele nu conțin TVA
** Tarifele conțin TVA
***Pretul final nu include taxa de rezervare in valoare de 0.4 lei/zi (fără TVA) și 0.48 lei/zi (cu TVA),
aceasta se calculeaza la suma finala in functie de numarul de zile ale lunii in curs

Calcul estimativ la factura Digi Energy, luând în considerare prețul de 0,875 lei/kWh oferit:
Consum lunar (kWh)

Estimare factură Digi Energy

50
100
150
200

88,70 Lei
162,65 Lei
236,59 Lei
310,54 Lei

Informațiile prevăzute în tabelul de mai sus reprezintă un calcul estimativ care conține TVA, tariful de rezervare și toate
tarifele reglementate.

Note:
1 ) Reducerea se aplică pe durata inițială de 12 luni a contractului dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:
a)
la data semnării contractului de furnizare a energiei electrice sunteți deja client RCS & RDS pentru serviciul de televiziune prin cablu Digi TV și/sau serviciul de internet fix Digi
Net pentru locul de consum care face obiectul acestui contract și
b)
ramâneți client al RCS & RDS pentru serviciul de televiziune prin cablu Digi TV și/sau serviciul de internet fix Digi Net pentru locul de consum care face obiectul contractului de
furnizare de energie electrică.

RCS & RDS S.A.
Str. Dr. Staicovici nr. 75
Forum 2000 Building Faza I, Et. 2
Sector 5, București
W www.digi.ro

Stimată doamnă/ Stimate domn,
Vă mulțumim pentru interesul pe care l-ați manifestat față de serviciul nostru de furnizare a energiei electrice, Digi
Energy.
RCS & RDS S.A., în calitate de furnizor de energie electrică în baza licenței de furnizare nr. 1210/17.04.2013 eliberate
de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), valabilă până în anul 2023, vă propune
următoarea ofertă adresată clienților casnici.
Acest document reprezintă oferta noastră comercială pentru furnizarea energiei electrice, valabilă până la data de 31
ianuarie 2022 și este disponibilă pentru zona de Distribuție Energie Electrică România - Zona Muntenia Nord care include
următoarele județe: Brăila, Buzău, Dâmbovița, Galați, Prahova și Vrancea. La preţul de furnizare a energiei electrice se
adaugă tarifele de transport, de distribuţie şi servicii de sistem, contribuţia pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, valoarea
certificatelor verzi, acciza şi TVA, valabile la data întocmirii ofertei, 06 ianuarie 2022.
Dacă sunteți client al RCS & RDS pentru serviciile de televiziune prin cablu Digi TV și/sau internet fix Digi Net prețul
de furnizare a energiei electrice este de 0.850 lei/kWh1, fară TVA (reducerea1 fiind de 0.025 lei/kWh, fară TVA), la care se
adaugă tariful de rezervare de 0,4 lei/zi, fără TVA.
Dacă nu sunteți client al RCS & RDS la serviciile de televiziune prin cablu Digi TV și/sau internet fix Digi Net, prețul de
furnizare al energiei electrice oferit de către RCS & RDS este 0.875 lei/kWh (fară TVA), la care se adaugă tariful de
rezervare de 0,4 lei/zi, fără TVA .
La prețul propriu de furnizare se vor adăuga tarifele reglementate la valoarea aprobată de ANRE, astfel că prețul total
va fi în cuantum de 1.2170169 lei/KWh (fără TVA) și 1.4482501 lei/KWh (cu TVA), pret ce nu include taxa de rezervare
de 0.4 lei/zi (fără TVA) și 0.48 lei/zi (cu TVA) fiind format din:

Denumire Tarif/Taxă

Valoare
Tarif/Taxă*
(lei/KWh)

Valoare
Tarif/Taxă**
(lei/KWh) cu
TVA

Preț de furnizare a energiei electrice active
Serviciu de transport – componentă Tg mediu (injecție în rețea)
Serviciu de transport – componentă Tl (extracție din rețea)
Distribuție înaltă tensiune
Distribuție medie tensiune
Distribuție joasă tensiune
Serviciu de sistem
Cogenerare de înaltă eficiență
Certificate verzi
Acciza necomercială
TOTAL:

0.8750000
0.0014900
0.0224700
0.0210200
0.0435400
0.1406800
0.0093200
0.0255400
0.0725369
0.0054200
1.2170169

1.0412500
0.0017731
0.0267393
0.0250138
0.0518126
0.1674092
0.0110908
0.0303926
0.0863189
0.0064498
1.4482501

* Tarifele nu conțin TVA
** Tarifele conțin TVA
***Pretul final nu include taxa de rezervare in valoare de 0.4 lei/zi (fără TVA) și 0.48 lei/zi (cu TVA),
aceasta se calculeaza la suma finala in functie de numarul de zile ale lunii in curs

Calcul estimativ la factura Digi Energy, luând în considerare prețul de 0,875 lei/kWh oferit:
Consum lunar (kWh)

Estimare factură Digi Energy

50
100
150
200

87,17 Lei
159,58 Lei
231,99 Lei
304,41 Lei

Informațiile prevăzute în tabelul de mai sus reprezintă un calcul estimativ care conține TVA, tariful de rezervare și toate
tarifele reglementate.

Note:
1 ) Reducerea se aplică pe durata inițială de 12 luni a contractului dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:
a)
la data semnării contractului de furnizare a energiei electrice sunteți deja client RCS & RDS pentru serviciul de televiziune prin cablu Digi TV și/sau serviciul de internet fix Digi
Net pentru locul de consum care face obiectul acestui contract și
b)
ramâneți client al RCS & RDS pentru serviciul de televiziune prin cablu Digi TV și/sau serviciul de internet fix Digi Net pentru locul de consum care face obiectul contractului de
furnizare de energie electrică.

RCS & RDS S.A.
Str. Dr. Staicovici nr. 75
Forum 2000 Building Faza I, Et. 2
Sector 5, București
W www.digi.ro

Stimată doamnă/ Stimate domn,
Vă mulțumim pentru interesul pe care l-ați manifestat față de serviciul nostru de furnizare a energiei electrice, Digi
Energy.
RCS & RDS S.A., în calitate de furnizor de energie electrică în baza licenței de furnizare nr. 1210/17.04.2013 eliberate
de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), valabilă până în anul 2023, vă propune
următoarea ofertă adresată clienților casnici.
Acest document reprezintă oferta noastră comercială pentru furnizarea energiei electrice, valabilă până la data de 31
ianuarie 2022 și este disponibilă pentru zona de distribuție E- Distribuție Muntenia S.A. care include municipiul București,
precum și județele Giurgiu și Ilfov. La prețul de furnizare a energiei electrice se adaugă tarifele de transport, de distribuție
și sevicii de sistem, contribuția pentru cogenerarea de înaltă eficiență, valoarea certificatelor verzi, acciza și TVA, valabile
la data întocmirii ofertei, 06 ianuarie 2022.
Dacă sunteți client al RCS & RDS pentru serviciile de televiziune prin cablu Digi TV și/sau internet fix Digi Net prețul
de furnizare a energiei electrice este de 0.850 lei/kWh1, fară TVA (reducerea1 fiind de 0.025 lei/kWh, fară TVA), la care se
adaugă tariful de rezervare de 0,4 lei/zi, fără TVA.
Dacă nu sunteți client al RCS & RDS la serviciile de televiziune prin cablu Digi TV și/sau internet fix Digi Net, prețul de
furnizare al energiei electrice oferit de către RCS & RDS este 0.875 lei/kWh (fară TVA), la care se adaugă tariful de
rezervare de 0,4 lei/zi, fără TVA .
La prețul propriu de furnizare se vor adăuga tarifele reglementate la valoarea aprobată de ANRE, astfel că prețul total
va fi în cuantum de 1.1816469 lei/KWh (fără TVA) și 1.4061598 lei/KWh (cu TVA), pret ce nu include taxa de rezervare
de 0.4 lei/zi (fără TVA) și 0.48 lei/zi (cu TVA) fiind format din:

Denumire Tarif/Taxă

Valoare
Tarif/Taxă*
(lei/KWh)

Valoare
Tarif/Taxă**
(lei/KWh)cu
TVA

Preț de furnizare a energiei electrice active
Serviciu de transport – componentă Tg mediu (injecție în rețea)
Serviciu de transport – componentă Tl (extracție din rețea)
Distribuție înaltă tensiune
Distribuție medie tensiune
Distribuție joasă tensiune
Serviciu de sistem
Cogenerare de înaltă eficiență
Certificate verzi
Acciza necomercială
TOTAL:

0.8750000
0.0014900
0.0224700
0.0113700
0.0394300
0.1190700
0.0093200
0.0255400
0.0725369
0.0054200
1.1816469

1.0412500
0.0017731
0.0267393
0.0135303
0.0469217
0.1416933
0.0110908
0.0303926
0.0863189
0.0064498
1.4061598

* Tarifele nu conțin TVA
** Tarifele conțin TVA
***Pretul final nu include taxa de rezervare in valoare de 0.4 lei/zi (fără TVA) și 0.48 lei/zi (cu TVA),
aceasta se calculeaza la suma finala in functie de numarul de zile ale lunii in curs

Calcul estimativ la factura Digi Energy, luând în considerare prețul de 0,875 lei/kWh oferit:
Consum lunar (kWh)

Estimare factură Digi Energy

50
100
150
200

85,06 Lei
155,37 Lei
225,68 Lei
295,99 Lei

Informațiile prevăzute în tabelul de mai sus reprezintă un calcul estimativ care conține TVA, tariful de rezervare și toate
tarifele reglementate.

Note:
1 ) Reducerea se aplică pe durata inițială de 12 luni a contractului dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:
a)
la data semnării contractului de furnizare a energiei electrice sunteți deja client RCS & RDS pentru serviciul de televiziune prin cablu Digi TV și/sau serviciul de internet fix Digi
Net pentru locul de consum care face obiectul acestui contract și
b)
ramâneți client al RCS & RDS pentru serviciul de televiziune prin cablu Digi TV și/sau serviciul de internet fix Digi Net pentru locul de consum care face obiectul contractului de
furnizare de energie electrică.

RCS & RDS S.A.
Str. Dr. Staicovici nr. 75
Forum 2000 Building Faza I, Et. 2
Sector 5, București
W www.digi.ro

Stimată doamnă/ Stimate domn,
Vă mulțumim pentru interesul pe care l-ați manifestat față de serviciul nostru de furnizare a energiei electrice, Digi
Energy.
RCS & RDS S.A., în calitate de furnizor de energie electrică în baza licenței de furnizare nr. 1210/17.04.2013 eliberate
de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), valabilă până în anul 2023, vă propune
următoarea ofertă adresată clienților casnici.
Acest document reprezintă oferta noastră comercială pentru furnizarea energiei electrice, valabilă până la data de 31
ianuarie 2022 și este disponibilă pentru zona de Distribuție Energie Electrică România - Zona Transilvania Nord care
include următoarele județe: Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu Mare și Sălaj. La preţul de furnizare a energiei
electrice se adaugă tarifele de transport, de distribuţie şi servicii de sistem, contribuţia pentru cogenerarea de înaltă
eficienţă, valoarea certificatelor verzi, acciza şi TVA, valabile la data întocmirii ofertei, 06 ianuarie 2022.
Dacă sunteți client al RCS & RDS pentru serviciile de televiziune prin cablu Digi TV și/sau internet fix Digi Net prețul
de furnizare a energiei electrice este de 0.850 lei/kWh1, fară TVA (reducerea1 fiind de 0.025 lei/kWh, fară TVA), la care se
adaugă tariful de rezervare de 0,4 lei/zi, fără TVA.
Dacă nu sunteți client al RCS & RDS la serviciile de televiziune prin cablu Digi TV și/sau internet fix Digi Net, prețul de
furnizare al energiei electrice oferit de către RCS & RDS este 0.875 lei/kWh (fară TVA), la care se adaugă tariful de
rezervare de 0,4 lei/zi, fără TVA .
La prețul propriu de furnizare se vor adăuga tarifele reglementate la valoarea aprobată de ANRE, astfel că prețul total
va fi în cuantum de 1.2044769 lei/KWh (fără TVA) și 1.4333275 lei/KWh (cu TVA), pret ce nu include taxa de rezervare
de 0.4 lei/zi (fără TVA) și 0.48 lei/zi (cu TVA) fiind format din:

Denumire Tarif/Taxă

Valoare
Tarif/Taxă*
(lei/KWh)

Valoare
Tarif/Taxă**
(lei/KWh)cu
TVA

Preț de furnizare a energiei electrice active
Serviciu de transport – componentă Tg mediu (injecție în rețea)
Serviciu de transport – componentă Tl (extracție din rețea)
Distribuție înaltă tensiune
Distribuție medie tensiune
Distribuție joasă tensiune
Serviciu de sistem
Cogenerare de înaltă eficiență
Certificate verzi
Acciza necomercială
TOTAL:

0.8750000
0.0014900
0.0224700
0.0217900
0.0481300
0.1227800
0.0093200
0.0255400
0.0725369
0.0054200
1.2044769

1.0412500
0.0017731
0.0267393
0.0259301
0.0572747
0.1461082
0.0110908
0.0303926
0.0863189
0.0064498
1.4333275

* Tarifele nu conțin TVA
** Tarifele conțin TVA
***Pretul final nu include taxa de rezervare in valoare de 0.4 lei/zi (fără TVA) și 0.48 lei/zi (cu TVA),
aceasta se calculeaza la suma finala in functie de numarul de zile ale lunii in curs

Calcul estimativ la factura Digi Energy, luând în considerare prețul de 0,875 lei/kWh oferit:
Consum lunar (kWh)

Estimare factură Digi Energy

50
100
150
200

86,42 Lei
158,09 Lei
229,76 Lei
301,42 Lei

Informațiile prevăzute în tabelul de mai sus reprezintă un calcul estimativ care conține TVA, tariful de rezervare și toate
tarifele reglementate.

Note:
1 ) Reducerea se aplică pe durata inițială de 12 luni a contractului dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:
a)
la data semnării contractului de furnizare a energiei electrice sunteți deja client RCS & RDS pentru serviciul de televiziune prin cablu Digi TV și/sau serviciul de internet fix Digi
Net pentru locul de consum care face obiectul acestui contract și
b)
ramâneți client al RCS & RDS pentru serviciul de televiziune prin cablu Digi TV și/sau serviciul de internet fix Digi Net pentru locul de consum care face obiectul contractului de
furnizare de energie electrică.

RCS & RDS S.A.
Str. Dr. Staicovici nr. 75
Forum 2000 Building Faza I, Et. 2
Sector 5, București
W www.digi.ro

Stimată doamnă/ Stimate domn,
Vă mulțumim pentru interesul pe care l-ați manifestat față de serviciul nostru de furnizare a energiei electrice, Digi
Energy.
RCS & RDS S.A., în calitate de furnizor de energie electrică în baza licenței de furnizare nr. 1210/17.04.2013 eliberate
de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), valabilă până în anul 2023, vă propune
următoarea ofertă adresată clienților casnici.
Acest document reprezintă oferta noastră comercială pentru furnizarea energiei electrice, valabilă până la data de 31
ianuarie 2022 și este disponibilă pentru zona de Distribuție Energie Electrică România - Zona Transilvania Sud care
include următoarele județe: Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu. La preţul de furnizare a energiei electrice se
adaugă tarifele de transport, de distribuţie şi servicii de sistem, contribuţia pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, valoarea
certificatelor verzi, acciza şi TVA, valabile la data întocmirii ofertei, 06 ianuarie 2022.
Dacă sunteți client al RCS & RDS pentru serviciile de televiziune prin cablu Digi TV și/sau internet fix Digi Net prețul
de furnizare a energiei electrice este de 0.850 lei/kWh1, fară TVA (reducerea1 fiind de 0.025 lei/kWh, fară TVA), la care se
adaugă tariful de rezervare de 0,4 lei/zi, fără TVA.
Dacă nu sunteți client al RCS & RDS la serviciile de televiziune prin cablu Digi TV și/sau internet fix Digi Net, prețul de
furnizare al energiei electrice oferit de către RCS & RDS este 0.875 lei/kWh (fară TVA), la care se adaugă tariful de
rezervare de 0,4 lei/zi, fără TVA .
La prețul propriu de furnizare se vor adăuga tarifele reglementate la valoarea aprobată de ANRE, astfel că prețul total
va fi în cuantum de 1.2066469 lei/KWh (fără TVA) și 1.4359098 lei/KWh (cu TVA), pret ce nu include taxa de rezervare
de 0.4 lei/zi (fără TVA) și 0.48 lei/zi (cu TVA) fiind format din:

Denumire Tarif/Taxă

Valoare
Tarif/Taxă*
(lei/KWh)

Valoare
Tarif/Taxă**
(lei/KWh)cu
TVA

Preț de furnizare a energiei electrice active
Serviciu de transport – componentă Tg mediu (injecție în rețea)
Serviciu de transport – componentă Tl (extracție din rețea)
Distribuție înaltă tensiune
Distribuție medie tensiune
Distribuție joasă tensiune
Serviciu de sistem
Cogenerare de înaltă eficiență
Certificate verzi
Acciza necomercială
TOTAL:

0.8750000
0.0014900
0.0224700
0.0223400
0.0454900
0.1270400
0.0093200
0.0255400
0.0725369
0.0054200
1.2066469

1.0412500
0.0017731
0.0267393
0.0265846
0.0541331
0.1511776
0.0110908
0.0303926
0.0863189
0.0064498
1.4359098

* Tarifele nu conțin TVA
** Tarifele conțin TVA
***Pretul final nu include taxa de rezervare in valoare de 0.4 lei/zi (fără TVA) și 0.48 lei/zi (cu TVA),
aceasta se calculeaza la suma finala in functie de numarul de zile ale lunii in curs

Calcul estimativ la factura Digi Energy, luând în considerare prețul de 0,875 lei/kWh oferit:
Consum lunar (kWh)

Estimare factură Digi Energy

50
100
150
200

86,55 Lei
158,35 Lei
230,14 Lei
301,94 Lei

Informațiile prevăzute în tabelul de mai sus reprezintă un calcul estimativ care conține TVA, tariful de rezervare și toate
tarifele reglementate.

Note:
1 ) Reducerea se aplică pe durata inițială de 12 luni a contractului dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:
a)
la data semnării contractului de furnizare a energiei electrice sunteți deja client RCS & RDS pentru serviciul de televiziune prin cablu Digi TV și/sau serviciul de internet fix Digi
Net pentru locul de consum care face obiectul acestui contract și
b)
ramâneți client al RCS & RDS pentru serviciul de televiziune prin cablu Digi TV și/sau serviciul de internet fix Digi Net pentru locul de consum care face obiectul contractului de
furnizare de energie electrică.

RCS & RDS S.A.
Str. Dr. Staicovici nr. 75
Forum 2000 Building Faza I, Et. 2
Sector 5, București
W www.digi.ro

Plata facturii emise de RCS & RDS pentru furnizarea de energie electrică se poate efectua în termen de 10 zile
calendaristice. În plus, compania noastră le oferă clienților Digi Energy o perioadă de grație de 10 zile calendaristice,
termen în care nu se percep penalități.
Plata facturii se poate face în oricare dintre modalitățile puse la dispoziție de RCS & RDS menționate mai jos și detaliate
în factură:
•
•
•

la casieriile DIGI | RCS & RDS, în numerar sau cu cardul,
online pe website-ul www.digi.ro,
la punctele de plată: PayPoint, Payzone, QIWI România, “un-doi Centru de plăți” (Mobile Distribution),
SelfPay
• la ghișeele Alpha Bank, Băncii Transilvania, BRD – Groupe Société Générale, CEC Bank, CreditCoop
și UniCredit Bank.
Factura pentru furnizarea de energie electrică poate fi transmisă de RCS & RDS în format fizic, pe hârtie, dar există și
modalități mai prietenoase cu mediul de a primi factura. Vă încurajăm să optați pentru factură în format electronic, care va
fi trimisă la adresa de e-mail furnizată către RCS & RDS sau direct în contul dumneavostră de WhatsApp, pe numărul de
telefon oferit pentru informările RCS & RDS.
Contractul de furnizare de energie se încheie pe o perioadă inițială de 12 (douăsprezece) luni calculată de la data
intrării sale în vigoare și se va prelungi automat pentru perioade succesive egale cu durata inițială.
Aveți dreptul de a denunța unilateral contractul de furnizare oricând prin transmiterea către furnizorul de energie
electrică a unei notificări cu cel puțin 21 de zile înainte, cu respectarea prevederilor procedurii specifice aprobate prin
Ordinul președintelui ANRE.
Ce trebuie să știți despre schimbarea furnizorului de energie electrică:
•

aceasta se realizează conform “Procedurii privind schimbarea furnizorului de energie electrică de
către clientul final”, care a fost aprobată prin Ordinul președintelui ANRE nr. 234/2019;
• nu presupune înlocuirea contorului sau modificarea instalației de racordare și nu implică niciun cost
suplimentar de conectare sau contractare;
• poate duce la scăderea prețului energiei electrice pentru dumneavoastră, în calitate de consumator,
datorită faptului că puteți beneficia de un preț mai mic pentru energia electrică comparativ cu prețul
plătit către actualul furnizor, ceea ce înseamnă o valoare mai mică a facturii pentru energia electrică
furnizată;
• alegerea RCS & RDS ca furnizor de energie electrică vă permite să aveți un furnizor unic, atât pentru
serviciile de televiziune, internet și telefonie, cât și pentru furnizarea energiei electrice.
Dacă oferta noastră v-a convins, vă așteptăm până la data expirării prezentei oferte în oricare dintre punctele de lucru
RCS & RDS indicate pe site-ul nostru (www.digi.ro) cu documentele pentru încheierea contractului menționate în
continuare.
Documentele necesare pentru schimbarea furnizorului de energie electrică sunt cele menționate mai jos
si le puteți descărca de pe site-ul www.digi.ro.
• Cerere de încheiere a contractului de furnizare energie electrică;
• Copie a actului de identitate² al persoanei care semnează contractul de furnizare cu RCS & RDS;
• Copie completă a ultimei facturi pentru energie electrică emise de furnizorul actual;
• Declarație pe propria răspundere a solicitantului:
- privind deținerea unui drept locativ, cu precizarea calității sale (proprietar/coproprietar, unic
moștenitor, comoștenitor, soț, chiriaș, beneficiar rentă viageră etc.);
- privind faptul că nu există litigii locative cu privire la spațiul pentru care se solicită încheierea
contractului, iar în cazul în care se dovedește contrariul, exprimarea acordului pentru rezilierea
contractului, cu posibilitatea actualizării declarației, dacă este cazul, atât prin mijloace de comunicare
la distanță, cât și prin acord tacit;
• Notificarea privind schimbarea furnizorului- se trimite către furnizorul actual și spre știința operatorului
de distribuție și a RCS & RDS, cu minim 21 de zile anterior datei prevăzute pentru intrarea în vigoare
a contractului de furnizare încheiat cu RCS & RDS.
Pentru mai multe informații vă invităm să consultați site-ul www.digi.ro, să ne contactați la numărul de telefon 031 400
4414 - pentru București - sau 03XX 400 414, unde XX reprezintă prefixul județului, ori să veniți în magazinele Digi sau
Punctele de prezență RCS & RDS din țară.
Vă mulțumim!
Echipa Digi Energy

Note:
2) Se prezintă în original, dar se depune copie.

