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Green Vision Seven SRL este prezentă în piaţa de energie din 2013, o subsidiară a
Hareon Solar, care deţine unul dintre cele mai mari parcuri fotovoltaice din Romania,
localizat in Ucea de Sus, Braşov, având 55 MWp putere instalată şi o producţie de
136.196,808 MW de la punerea în funcţiune, până astăzi. Urmându-şi strategia de
dezvoltare Green Vision Seven SRL, acoperă etapele întregului proces începând cu
producţia și terminând cu furnizarea de energie către consumatorii finali.
Ofertă TIP furnizare energie electrică pentru consumatorii casnici
Pentru furnizarea energiei electrice pentru locurile de consum ale societăţii
dumneavostră, furnizorul SC Green Vision Seven SRL vă propune următorul preţ al
energiei electrice active:
370,00 lei/MWh; urmând ca la acesta sa se adauge elementele constitutive
ale Prețului de Contract, respectiv tarife de distribuție (în funcție de zona și delimitarea
patrimonială a locurilor de consum) și tarife de transport. Toate taxele și tarifele sunt
reglementate ANRE și nu diferă de la un furnizor la altul.
Preţul final al energiei se calculează pe baza formulei:
Preţ final energie = Pret energie activa + Tarif extragere retea (TL) + Tarif introducere in
retea (TG) + Tarif Servicii de Sitem (TSS) + Tarif distributie (Pt Inalta/Medie/Joasă
Tensiune)
Emiterea facturilor şi termene de plată: se va emite o factură în primele 10 zile
lucrătoare ale fiecarei luni care va reprezenta contravaloarea energiei electrice
consumată în cadrul lunii anterioare (nu se factureaza energie electrică în avans).
Plata se va face în termen de 20 de zile calendaristice de la data emiterii facturii lunare
de consum.
Oferta este valabila până la data de 31.12.2020.
Va mulţumim.
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