ТОВ «ЕНЕРА СХІД»
юридична адреса:
пл. Базарна, 32а
м. Старобільськ, Луганська обл., 92702,
Тел/факс:+38(06461)2-28-07
E-mail: info@lg.enera.ua
ДДДДодаток

№

_____________ від ___________20___р

На №______________ від ____________20____р

ТОВ «ЕНЕРА СХІД» - провідна компанія на енергетичному ринку України.
Протягом тривалого періоду наша компанія забезпечує безперебійне постачання
електричної енергії на території всієї України і зарекомендувало себе, як надійний та
відповідальний партнер.
За час роботи ми підтвердили свій високий професійний статус і компетентність.
Робота кваліфікованих менеджерів дає можливість надавати гнучкі і реальні ціни,
професійну обробку заявок, коригувань необхідних планових обсягів.
З метою покращення якості обслуговування наших клієнтів та зручності в
комплексних закупівлях енергоносіїв, ТОВ «ЕНЕРА СХІД» з липня 2020 року
розпочато реалізацію природного газу.
Однією з ручних переваг для наших клієнтів є можливість обрати єдиного
постачальника енергоносіїв для свого підприємства.
ТОВ «ЕНЕРА СХІД» пропонує розглянути можливість стабільного
постачання природного газу з червня 2021 року на наступних умовах:

№
1

2

3

Умови оплати
100 % до 25 числа місяця, що
передує місяцю поставки

Ціна газу без
ПДВ за 1000
м.3, грн.

ПДВ, грн.

Ціна газу з
ПДВ за 1000
м.3, грн.

9712,5

1 942,50

11 655,00

9990

1 998,00

11 988,00

10175

2 035,00

12 210,00

Оплата протягом періоду поставки
газу (30% - до 05 числа, 30 % - 15
числа, 40 % до 25 числа)
100 % оплата до 5 числа,
наступного за місяцем поставки

*Зазначена ціна не включає вартість послуг передбачених Кодексом ГТС.
Ви маєте можливість звернутися до фахівців ТОВ "ЕНЕРА СХІД" у зручний для Вас
спосіб і запропонувати власні варіанти розрахунку за послуги постачання природного
газу. Фахівці компанії ретельно опрацюють Ваші пропозиції та буде знайдено
компромісне рішення за результатами їх розгляду.
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У випадку Вашої згоди з вказаними умовами, пропонуємо укласти договір на
поставку природного газу з ТОВ «ЕНЕРА СХІД».
З метою оперативного укладання договору просимо звертатись до договірного
відділу ТОВ «ЕНЕРА СХІД» (тел. (0645)-70-82-00 Марина Телега, e-mail:
m.telega@lg.enera.ua).
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