
 Acciza: 0,00 0,00 0,00

COTA T.V.A. 19 %

Nume client: ASOC DE PROPRIETARI COMPLEX GLORIA B1
Adresa: Strada GARII Nr. 161 Bl. B1 localitatea JILAVA Ilfov
România 077120

Perioada de regularizare: 23.11.2009 - 29.12.2009

 TOTAL FACTURĂ CURENTĂ CU T.V.A.: 8.354,44 1.587,34 9.941,78

*Sold precedent: 4.743,64 LEI
Majorari de intarziere: 0,00 LEI
Factura curentă: 9.941,78 LEI

Temei legal: Ordinul A.N.R.E. nr. 65/16.06.2009 publicat in M.O. nr. 437/26.06.2009

Seria GDF nr.10120097321
Data facturii: 31.12.2009
Data scadentă: 01.02.2010

SC GDF SUEZ Energy România SA
Sediul: B-dul Mărăşeşti nr. 4 -6, sector 4, Bucureşti
www.gdfsuez-energy.ro
C.I.F.: RO13093222,    Nr.Reg.Com.: J40/5447/2000
Capital social: 177.323.240 lei

Directia Regionala Comercializare Sud
Serviciul Clientela Bucuresti
B-dul Marasesti nr. 4-6, sector 4, Bucuresti
Call Center Comercial**:021 9366

Cod client: 191022903352

TOTAL DE PLATĂ
 CU T.V.A.:

14.685,42 LEI
Atenţie!Aveţi sold precedent!

Situaţia contului la data de : 31.12.2009

Serie
contor/
corector

Perioada facturată
Index
vechi

Index
nou

Consum

lunar
(mc)

Pcs
(KWh/mc)

2922
23.11.2009
-28.11.2009

8.506
(citit)

9.862
(estimat)

1356 10,611

2922
29.11.2009
-29.12.2009

9.862
(estimat)

16.872
(autocitit)

7010 10,618

U.M. Cantitate gaze naturale
Pret unitar
 fără T.V.A.

Valoare
 fără T.V.A.(lei)

Valoare
 T.V.A.(lei)

Total valoare (lei)

KWh 88.566,032 0,09433 lei/KWh 8.354,44 1.587,34 9.941,78
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DUPLICAT- Inlocuieste factura initiala
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Adresa locului de consum: GARII Nr. 161 JILAVA Ilfov România
077120

Categorie consum: B3
Instalaţie: 4001348622

Cod tehnic: DGSIFBRA0000065959

Consum estimat
facturat lunar

(KWh)

Consum mediu
lunar
(Kwh)

-254,664 +14.388,516

-0,000 +74.432,180

Serviciul Urgente Gaze nonstop
(incendii, explozii, miros gaz, lipsa gaz accidentala):
9281; 021/9281;

Factură de regularizare

Consum total
(mc)

Consum
total
(KWh)

Sumă consumuri estimate
facturate
(KWh)

Diferenţă cantitate de
facturat
(KWh)

8366 88.820,696 -254,664 88.566,032

* Soldurile neachitate pentru facturile precedente au datele scadente înscrise pe fiecare factură în
parte. În cazul în care sunteţi cu plata facturilor la zi, vă mulţumim.

8776

NOU!

 Începând cu 1 Noiembrie 2009, citirea contorului dumneavoastră se va efectua

 o dată la 3 luni. Detalii pe verso facturii!

Contract furnizare:         3004067312 / 02.09.2009

C.I.F.  25776318



Call Center**(pentru informatii facturi,contracte si situatii plati):
Luni-vineri:orele 8.30-19.00
Telefon: 021 9366

Serviciul Urgente Gaze nonstop
(incendii, explozii, miros gaz, lipsa gaz accidentala):
9281; 021/9281;
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contact@gdfsuez.ro
www.gdfsuez-energy.ro

Contacte clienti:

Telefon pentru transmitere Autocitire***:    021/301.24.24

AUTOCITIREA – Modalităţi de comunicare index
GDF SUEZ Energy România vă mulţumeşte că aţi optat pentru transmiterea indexului autocitit al contorului de gaze naturale.

Pentru a vă sprijini pe parcursul acestui proces, vă oferim toate detaliile referitoare la condiţiile şi termenele serviciului.
Pentru a transmite cu succes indexul aferent consumului dumneavoastră este necesară îndeplinirea următoarelor condiţii:
- Citirea si transmiterea indexului trebuie să se realizeze în intervalul specificat pe factura de gaze naturale. Acest interval este de

3 zile calendaristice, se regăseşte în căsuţa din mijlocul paginii, partea dreapta, în secţiunea Informaţii necesare pentru
transmiterea autocitirii.

- Indexul transmis să fie un index valid.
Modalităţi de transmitere a indexului:
Indexul autocitit poate fi transmis telefonic sau accesând aplicaţie online.
Comunicare telefonică a indexului:
Robotul telefonic poate fi apelat non stop la numărul*** : 021 301 24 24.

Pentru a transmite telefonic un index autocitit este necesar :
ü Să introduceţi codul de autocitire. Codul de autocitire are numai “7 (şapte) ” cifre şi se găseşte în căsuţa din mijlocul paginii, partea dreaptă

“Informaţii necesare pentru transmiterea autocitirii”.
ü După validarea codului de autocitire, vi se va solicita să introduceţi indexul afişat de contor, urmat de tasta diez (#).
ü După introducerea indexului, veţi primi un mesaj prin care vi se va solicita confirmarea indexului (tasta 1) sau introducerea unui nou index

(tasta 2).
ü După validarea si înregistrarea indexului veţi primi un mesaj de confirmare a înregistrării.
l În cazul în care aţi apelat Robotul telefonic în afara intervalului înscris pe factură, după introducerea codului de autocitire veţi fi înştiinţat prin

intermediul unui mesaj asupra acestui lucru şi nu vi se va solicita introducerea indexului.

l În cazul în care aţi apelat Robotul telefonic după ce în sistemul informatic a fost înregistrat un index citit de angajaţii Distrigaz Sud Reţele  sau
un index autocitit pentru locul dvs. de consum, după introducerea codului de autocitire, veţi fi înştiinţat printr-un mesaj asupra acestui lucru şi
nu vi se va mai solicita introducerea indexului.
Aplicaţie online, disponibilă pe www.distrigazsud-reţele.ro
Aceasta este disponibilă non-stop pe site-ul www.distrigazsud-retele.ro, în secţiunea Consumul de gaze naturale, pagina Transmitere online a
indexului autocitit-consumatori.
Pentru a putea folosi această aplicaţie, este necesar să creaţi un cont de client. În acest sens, veţi avea nevoie de codul de autocitire şi codul
tehnic aferent locului dumneavoastră de consum. Codul tehnic se regaseşte deasupra secţiunii “Informaţii necesare pentru transmiterea
autocitirii”.
După crearea contului, veţi primi automat, pe adresa dumneavoastră de e-mail, toate datele introduse în formularul de creare cont.
Ulterior înregistrării pe site, veţi putea utiliza aplicaţia de autocitire de pe site-ul www.distrigazsud-retele.ro,  prin accesarea contului de client
pe baza utilizatorului şi a parolei alese la crearea acestuia. Indexul poate fi transmis prin completarea câmpurilor Index Nou şi Reintroduceţi
index nou cu indexul afişat pe contor. După înregistrarea indexului în baza de date, va fi afişat un mesaj de confirmare.
În cazul în care încercaţi să transmiteţi un index în afara intervalului înscris pe factură sau în sistemul informatic a fost deja înregistrat fie un
index citit de angajaţii operatorului de distribuţie Distrigaz Sud Reţele, fie un index autocitit, aplicaţia va genera un mesaj prin care veţi fi
înştiinţat că indexul transmis de dvs. nu a fost înregistrat în baza de date.
Vă mulţumim!

**  tarif local în reţeaua Romtelecom
***număr cu tarif interjudeţean în reţeaua Romtelecom

Conturile GDF SUEZ Energy România :
BRD GSG-SMCC: RO26 BRDE 450S V114 3681 4500
RAIFFEISEN BANK-AG.PTA.ALBA IULIA:RO40 RZBR 0000 0600 1066 0361
RBS BANK ROMANIA-BUCURESTI:RO45 ABNA 4100 2641 0026 6872
BCR-SUC.SECTOR 3: RO16 RNCB 0074 0018 4206 G242
MKB ROMEXTERRA-SUC TRAIAN: RO76 CRDZ 007A 0000 2047 5006
CITIBANK EUROPE-SUC.ROMANIA:RO18 CITI 0000 0008 2490 2224
CreditCoop-AG.BUCURESTI: RO70 CRCO X410 0410 0002 1931
UNICREDIT TIRIAC BANK-SUC.Ch. De GAULLE:RO54 BACX 0000 0001 2482 3310
ING BANK NV-SUC BUCURESTI: RO83 INGB 0001 0000 0000 0888
CEC BANK-AG.LIPSCANI: RO80 CECE B315 N5RO N218 9733
BANCA TRANSILVANIA-SUC.UNIRII:RO44 BTRL 0430 1601 0071 3643
BANCPOST-SUC.VITAN:RO79 BPOS 8200 2783 000R ON03

Informaţii specifice:
Program casierie GDF SUEZ Energy România
Bucuresti: Luni-Vineri:7.30-19.30;
Sambata:8.00-13.00
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