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Tekintettel arra, hogy 2021. július 1-jén az 
ANRE 5/2021 számú rendeletében foglalt 

ajánlások alapján a villamosenergia-szol-
gáltatók által nyújtott kereskedelmi kedvez-
mény alkalmazási időszaka lejár, az Electri-
ca Furnizare bejelenti, hogy 2021.08.31-ig 
kedvezményt biztosít minden olyan ügyfelé-
nek, aki a versenypiacról választ terméket. 
A 2021.07.01.-08.31-e közötti időszakban 
biztosított árkedvezmény megegyezik az 
univerzális szolgáltatás ára és az Electrica 
Furnizare legalacsonyabb szabadpiaci aján-
latának, a „Stabil 30” ára közötti különbség-
gel egyezik meg. Az árkedvezményt július 
1-jétől biztosítjuk. Ha élvezné szeretné ezt 
az árkedvezményt, az ügyfélnek csak annyit 
kell tennie, hogy a fent említett időszak-
ban bármikor kifejezze érdeklődését egy az 
Electrica Furnizare versenypiaci portfóliójá-
ból származó ajánlat iránt.

A 2021. július 1-jétől alkalmazott villa-
mosenergia-árról szóló nyilvános vitára 
tekintettel az Electrica Furnizare rámutat, 
hogy a háztartási fogyasztók számára a vil-
lamosenergia-ellátás árai jelenleg a szabad 
energiapiac feltételei szerint alakulnak, és 
azok kialakításához elsősorban az az ár járul 
hozzá, amelyen az energiát a termelők által 
szabadon meghatározott nagykereskedelmi 
piacon a beszállítók megvásárolják. 

A számla összegét az áram árucikk (a 
számla összegének mintegy 47%-a), vala-
mint a hozzáadott szabályozott szállítási 
szolgáltatási, rendszer szolgáltatási, for-
galmazási szolgáltatási árak, a zöld tanú-
sítványok ellenértéke, a nagy hatásfokú 
kapcsolt energiatermeléshez való hozzájá-
rulás, az ÁFA és a jövedéki adó (a számla 
összegének mintegy 53%-a) adják. A szám-
la a végfelhasználó hálózati zónában elfog-
lalt helyétől is függ, az olyan tényezőkkel, 
mint például a szolgáltatások biztosításá-
hoz elengedhetetlen költségekkel és be-
ruházásokkal közvetlenül arányos árakat 
területi szinten az ANRE hagyja jóvá.

A fogyasztóknak továbbra is számos mód 
áll rendelkezésére, hogy a szabadpiacon szer-
ződést kössenek: 

1. Postai szerződéskötés egészen június 
30-áig: az ügyfeleknek tudnia kell, hogy a 
továbbiakban elegendő egyetlen ajánlatvá-
lasztási formanyomtatványt beküldeniuk, 
amelyben kiválasztottak egy szabadpiaci 
ajánlatot. Amennyiben egy ügyfél több, 
mint egy ajánlatválasztási formanyom-
tatványt tölt ki és küld be, akkor az általa 
beküldött első formanyomtatványt vesz-
szük fi gyelembe. A villamosenergia-piac 

liberalizálása rendkívül nagyszámú szerző-
déskötési kérést vont maga után, amelyeket 
a beérkezésük sorrendjében áll módunkban 
kezelni, ügyfeleink számára azonban fontos 
tudniuk, hogy az ajánlatválasztási forma-
nyomtatvány beküldési időszakának megfe-
lelő szerződéskötési ár a formanyomtatvány 
feldolgozásának időpontjától függetlenül 
változatlan marad. Az ajánlatválasztási 
formanyomtatvány magában foglalja a 
legalacsonyabb árú versenypiaci árat 
(„Stabil 30”), az „Electrica 3in1” verseny-
piaci ajánlatot (amely magában foglal 
biztosítási ellátásokat is), valamint az 
Univerzális Szolgáltatás ajánlatot, így 
ügyfeleink a szabadpiaci ajánlatok ki 
nem választása esetén alkalmazandó ár-
ról is tájékoztatást kapnak.

2. Szerződés aláírása Ügyfélszolgá-
lati központban: ügyfeleink ellátogathat-
nak Ügyfélszolgálati központjainkba (ezek 
listája a https://www.electricafurnizare.
ro weboldalon található), ahol egy Electrica 
Furnizare képviselő segít nekik a szerződés-
kötési folyamatban. 

3. Online szerződéskötés:  az ügyfele-
ink beindítják a szerződéskötés folyamatát 
cég weboldalán (https://www.electrica-
furnizare.ro/contract-online/?prod=ee) , 
amelynek első lépése az „Új ügyfél vagyok” 
vagy „Meglévő ügyfél vagyok” lehetőségek 
egyikének kipipálása, az ezt követő folyamat 
pedig a kért dokumentáció szintjén tükrö-
zi a két ügyfélkategória sajátosságait. Saját 
ügyfeleink rendelkezésére bocsátottunk egy 
egyszerűsített szerződéskötési folyamatot, 
amelynek keretén belül csupán egy hiva-
talos dokumentumot, név szerint személyi 
igazolványukat kell bemutatniuk, valamint 
az ügyfélszámukra és a fogyasztás helyére 
vonatkozó adatokat kell megadniuk. Azon fo-
gyasztók számára, akik az Electrica Furniza-
re portfóliójának részesei szeretnének lenni, 
a szintén egyszerűsített szerződéskötési fo-
lyamat a személyi igazolvány, az áramellátás 
helyisége hivatalos tulajdoni okiratát (illetve 
eskü alatt tett nyilatkozatot kell aláírni), vala-
mint az utolsó közműszámlát kell bemutatni.

Amennyiben egy, a cég portfóliójához 
tartozó ügyfél nem köt szabadpiaci szerző-
dést, akkor továbbra is megszakítás nélkül 
élvezheti az Electrica Furnizare által biztosí-
tott villamosenergia-szolgáltatást, Univerzá-
lis Szolgáltatásként. 

Az Electrica Furnizare versenypiaci 
termékeinek és szolgáltatásainak igény-
bevételéhez a fogyasztók a piac liberali-
zálásának szentelt weboldalon továbbra 
is tanulmányozhatják és kiválaszthatják a 
számukra megfelelő ajánlatot:

https://www.electricafurnizare.ro/
liberalizarea-pietei-de-energie-electrica/

„A JÓL TÁJÉKOZOTT FOGYASZTÓ ÚTMUTATÓJA”

• Az Electrica Furnizare megmagyarázza a július 1-jétől 
érvényes villamosenergia-árakat, valamint azt, hogyan 
védi ezentúl is ügyfeleit.

AUTÓ

Eladó 2004-es évjáratú Opel Astra Cara-
van Diesel kitűnő technikai állapotban, 
műszaki vizsga december 8-áig. Ára: 5 
400 ron. Érdeklődni telefonon. Tel.: 0751-
450731.

(852)

BÉRBE ADÓ

Kiadó Székelyudvarhelyen I. osztályú 
garzonlakás hosszú távra, részben búto-
rozott. Bér: 120 euró/hónap. Érdeklődni 
telefonon. Tel.: 0741-271861.

(705)

FELHÍVÁS

Dr. Eremia-Antal Erika bőrgyógyász 
szakorvos a Sananova klinikán rendel, 
Csíkszereda, Lejtő utca 2. szám alatt. He-
tente egy alkalommal (szerda/csütörtök) 
15-20 óra között. Érdeklődni az alábbi te-
lefonszámokon lehet. Tel.: 0749-553853, 
0754-838838.

(219)

Bejárónőt keresünk csíkszeredai beteg, 
idős nő mellé augusztus 1-től. Érdeklődni 
a következő telefonszámon lehet: 0741-
624686.

(798)

A Szentléleki Közbirtokosság vezetősége 
ezúton értesÍti tagságát, hogy 2021. július 
17-én, szombaton de. 10 órától megtartja 
évi rendes közgyűlését a székelyszentlé-
leki kultúrotthonban. Napirendi pontok: 
beszámoló a 2019-2020-as évek tevékeny-
ségéről, az ellenőrző bizottság beszámo-
lója, a 2021-es költségvetés megvitatása 
és elfogadása, a tagnévsor aktualizálá-
sa, tisztújítás, különfélék. Amennyiben 
a tagok közül valaki pályázni szeretne 
tisztség betöltésére a közbirtokosságban, 
július 12. hétfőig nyújtsa be szándéknyi-
latkozatát és önéletrajzát a közbirtokos-
ság titkárságán, ifj . Szente Ferencnél. 
A tagság részvételére tisztelettel számí-
tunk! A vezetőtanács.

(804)

A homoródszentmártoni Nagyhomoród 
Közbirtokosság nyílt árverést szervez 
2021. július 14-én, szerdán 12 órai kezdet-
tel, a közbirtokosság székhelyén, 153 m3 
lábon álló tölgyfa eladására. Érdeklődni 
telefonon. Tel.: 0745-696509.

(843)

HÁZTARTÁS

Eladók automata mosógépek, mosoga-
tógépek, szárítógépek (Siemens, Bosch, 
Whirlpool, Miele), hűtők, vitrines hűtők, 
fagyasztók 1 év garanciával. Régi mo-
sógépet, hűtőt beszámítunk. Vállaljuk 
hűtők, mosógépek javítását, háznál is. 
Székelyudvarhely, 1918. december 1 u. 18. 
szám (a Merkúr áruházzal szemben). Tel.: 
0266-219825, 0722-495625, 0722-626495

(137)

Eladók német automata mosógépek 
(Miele, Bosch, Siemens), szárítógépek, 
mosogatógépek garanciával. Régi gépét 
beszámítjuk. Házhoz szállítás is. Érdek-
lődni: Székelyudvarhely, Szent János 
utca 38. szám alatt. Tel.: 0744-539487, 
0744-782879.

(164)

INGATLAN

Eladó vagy bérbe adó ikerház Széke-
lyudvarhelyen, a Csereháton, közvetlen 
a Perfekt áruház szomszédságában. 134 
épített nm, 1,5 ár telekkel. Alsó szint: 
konyha, nappali, wc. Felső szint: 3 háló-
szoba, 1 fürdőszoba. Megfelel bisztrónak, 
cukrászdának, kozmetikának, fodrászat-
nak, gyógyszertárnak, rendelőnek is. 
Tel.: 0744-301451.

(633)

OKTATÁS

Tanfolyamok indulnak Székelyudvarhe-
lyen, akkreditált diplomával, a követke-
ző szakterületeken: női- és férfi fodrászat, 
manikűr-pedikűr, műkörömépítés, koz-
metika, masszőr. Akció a sminktetováló 
képzésre (-40%). Érdeklődni lehet telefo-
non. Tel.: 0755-354240.

(621)

Tanfolyamok indulnak Gyergyószent-
miklóson, akkreditált diplomával, a 
következő szakterületeken: női- és férfi -
fodrászat, manikűr-pedikűr, műkörö-
mépítés, kozmetika, masszőr. Akció a 
sminktetováló képzésre (-40%). Érdek-
lődni lehet telefonon. Tel.: 0755-354240.

(624)

SZOLGÁLTATÁS

Dr. Balló István reumatológus szakorvos 
rendel a székelyudvarhelyi Polimed Cen-
ter rendelőben. Programálás telefonon. 
Tel.: 0748-100554.

(127)

Dr. Fancsali Edina endokrinológus ren-
del a székelyudvarhelyi Polimed Center 
rendelőben. Programálás telefonon. Tel.: 
0748-100554.

(129)

Dr. Ráduly Pap Andrea szülész-nőgyó-
gyász szakorvos rendel a székelyudvar-
helyi Polimed Center rendelőben. Prog-
ramálás telefonon. Tel.: 0748-100554.

(131)

Tetőfedő bádogos vállal kisebb-nagyobb 
javításokat, cserépfedést, lemezfedést, 
ereszcsatornákon, teraszokon, po-
lisztirén takarítást. Tel.: 0751-475744.

(258)

Dr. Szabó József urológus főorvos Csíksze-
redában rendel 2021. július 6-án és 27-én. 
Programálás telefonon. Tel.: 0748-100551.

(465)

Vállalunk autóalváz-kezelést minőségi 
anyagokkal (paraffi  n, viasz stb.), vala-
mint házhoz szállítunk tűzifát és akácfa 
mosztot. Érdeklődni telefonon. Tel.: 0755-
182889.

(450)

Hűtők, mosógépek, mosogatógépek, ke-
reskedelmi hűtők javítását, valamint au-
tóklíma töltését vállalom az ön lakásán, 
Csíkszeredában és környékén – Dombi 
Barna. Érdeklődni naponta 9-17 óra kö-
zött. Tel.: 0744-621819.

(207)

Dr. Fülöp Csongor ortopéd traumato-
lógus szakorvos rendel Székelyudvar-
helyen: a Bethlenfalvi út 3. szám alatti 
Polimed Centernél (a Kaufl and mellett), 
szerdánként 16–20 óra között. Érdeklőd-
ni lehet a következő telefonszámon. Tel.: 
0741-607670.

(176)

Vállalunk tetőkészítést, -felújítást, tető-
fedést Lindab-lemezzel, cserépfedést, 
lemezfestést, egyéb bádogos munkák 
elkészítését, valamint belsőépítészeti 
munkálatokat, előnyös árakon. Ár meg-
egyezés szerint. Tel.: 0753-473256.

(513)

Vállalunk tetőszerkezet-felújítást, cse-
répforgatást, ácsmunkát, bádogos mun-
kát, kerítéskészítést stb., anyagot is biz-
tosítunk. Tel.: 0747-865104.

(708)

VÁSÁROLNÉK

Vásárolok pirostarka és kékbelga bika-, 
illetve ünőborjakat. Tel.: 0745-526564.

(218)

Vásárolok jó állapotban lévő családi há-
zat Csíkbánkfalván vagy Csíkszentgyör-
gyön. Tel.: 0740-851649.

(828)

VEGYES

Eladó I. osztályú, hasogatott bükkfa. 
Ára: 275 lej/m, házhoz szállítással. Tel.: 
0743-654002.

(693)

A ROMÁNIAI MAGYAR MÉDIAÜGYNÖKSÉG
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