La Enel,
membrii Corpului
National al Politistilor au
avantaje speciale

Oferta specială Enel
Grupul Enel, prezent în România din 2005, având ca
principale activităţi producerea, distribuţia şi
furnizarea energiei electrice, a creat pentru membrii
Corpului National al Politistilor o ofertă specială.

Enel oferă o variantă de preț personalizată pentru energia electrica, aplicabilă
exclusiv membrilor Corpului National al Politistilor, ce include şi setul de facilități
asociate:
Preț energie electrică: 0.235 lei/kWh*
Abonament: 0.19 lei/zi/loc de consum
Perioada contractuală: 12 luni
Plata facturii la 15 de zile
Activarea facturii electronice
Activarea serviciului Enel Asistență/Enel Asistență+ (opțional)
* Preţul nu conţine accize, TVA, contribuţia pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi valoarea certificatelor verzi; oferta este valabila pana
la 31 octombrie 2018.

La prețul energiei electrice active furnizate se adaugă, ȋn funcție de zona de
distribuție ȋn care se găseşte locul de consum, următoarele componente: tariful
pentru transportul energiei electrice, tariful pentru distribuţie și tariful pentru
serviciile de sistem. Acestea sunt tarife reglementate de Autoritatea Națională de
Reglementare în domeniul Energiei.

Enel oferă o variantă de preț personalizată pentru gaze naturale, aplicabilă
exclusiv membrilor Corpului National al Politistilor, ce include şi setul de facilități
asociate:
Preț gaze naturale: 0.119 lei/kWh*
Abonament: 0.5 lei/zi/loc de consum
Perioada contractuală: 12 luni
Plata facturii la 15 de zile
• Preţul nu conţine accize, TVA, contribuţia pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi valoarea certificatelor verzi; oferta este valabila pana
la 31 octombrie 2018.

La prețul gazelor naturale furnizate se adaugă, ȋn funcție de zona de distribuție ȋn
care se găseşte locul de consum, următoarele componente: tariful pentru
transportul gazelor naturale si tariful pentru distribuţie. Acestea sunt tarife
reglementate de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei.

Enel oferă o variantă de preț personalizată pentru energie electrica + gaze
naturale (Combo), aplicabilă exclusiv membrilor Corpului National al Politistilor, ce
include şi setul de facilități asociate:
Preț energie electrică: 0.259 lei/kWh*
Abonament: 0.17 lei/zi/loc de consum
Preț gaze naturale: 0.119 lei/kWh*
Abonament: 0.47 lei/zi/loc de consum
Perioada contractuală: 12 luni
Plata facturii la 15 de zile
• Preţul nu conţine accize, TVA, contribuţia pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi valoarea certificatelor verzi; oferta este valabila pana
la 31 octombrie 2018.

La prețul energie electrice si gazelor naturale furnizate se adaugă, ȋn funcție de
zona de distribuție ȋn care se găseşte locul de consum, tarifele reglementate de
Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei.

Prețul energiei electrice active furnizate rămâne
neschimbat pe întreaga perioadă contractuală.

Oferta este valabilă atât pentru membrii Corpului
National al Politistilor, cât şi pentru familia
acestora*.

*pentru a beneficia de oferta este nevoie de urmatoarele acte: copia actului de identitate, copia actului de
spatiu, copie dupa factura de energie electrica sau de gaze naturale, copie dupa carnetul de membru,
dovada relatiei de rudenie (soţ/soţie, părinte, etc).

Acceptă oferta noastră şi ai acces la noi servicii pentru tine:
Totul la un click distanță:
• Prin crearea contului MyEnel: poţi vizualiza și descărca orice factură, realiza
plăţi sigure și rapide online.
• Poţi opta pentru activarea facturii electronice și totul devine cât se poate de
simplu! Alegând factura electronică de la Enel, o vei primi evidențiată în contul
tău MyEnel exact în ziua în care a fost emisă.

Cum ȋţi activezi contul MyEnel şi factura electronică:
• Intră pe www.enel.ro la secțiunea dedicată MyEnel și dă click pe “Înregistreazăte”;
• Completează datele în secțiunea “Client Enel”;
• Finalizează setările contului;
• Intră în contul tău la secțiunea “Factura electronică” și optează pentru activarea
acesteia.

Aplicația mobilă MyEnel
• Îți oferă acces 24/7 la ultimele 12 facturi emise, cât și
control la plata acestora;
• În plus, poți afla oricând și de oriunde despre promoţiile
Enel, create special pentru tine;
• Descarcă aplicația pe telefonul mobil, urmând pașii de
mai jos:
- O găseşti ȋn Google Play sau App Store;
- Completează datele de înregistrare;
- Finalizează setările contului.

Comunicare simplă și eficientă:
• Plateşti cât consumi: la Enel ai la dispoziție mai multe opțiuni de transmitere
a indexului: telefonic prin apel gratuit la 0800 07 08 09, fie accesând contul tău
MyEnel sau direct din aplicația mobilă.
• Sold Enel: poți afla într-un minut soldul facturii Enel cu un simplu SMS, cu
textul SOLD şi codul tău Eneltel la numărul 0722 180 888.
• 0800 07 07 01 (apel gratuit): Call-Center dedicat, cu prioritate în asistență.
• Modalități de plată extinse: rețea de canale alternative de plată a facturii de
electricitate, cu peste 15.000 de locații în toată țara şi prin M-Pesa.
Enel Asistență:
• Un sistem de servicii de asistență care ȋţi oferă o experiență confortabilă și
eficientă. Astfel, ai acces la o rețea de profesioniști* pentru asistență în
reparații și intervenții casnice de urgență, 24 de ore din 24.
*Servicii valabile în zonele unde există reţea disponibilă de prestatori: Banat, Dobrogea, Muntenia, Argeș, Cluj. Extindem continuu rețeaua, astfel încât în scurt timp vom fi prezenţi
la nivel național.

Vă invităm să deveniți client
şi să utilizați serviciile
noastre!
Echipa Enel

