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ЕНЕРА СУМИ
енергетична компанія

Керівнику підприємства
Пропозиція на
постачання природного газу
ТОВ "ЕНЕРА СУМИ" - як одна з провідних компаній на енергетичному ринку України, з
моменту свого заснування підтвердила свій високий рівень професіоналізму та
зарекомендувала себе у статусі надійного постачальника електричної енергії.
Кваліфікована та злагоджена робота професіоналів компанії дає змогу надавати гнучкі
та реальні ціни, виконувати своєчасне коригування планових обсягів споживання електричної
енергії, обробляти заявки Замовника у стислі терміни.
У своїй діяльності ТОВ "ЕНЕРА СУМИ", перш за все керується інтересами своїх
Споживачів та зацікавлена мати довгострокові взаємовигідні відносини.
З метою покращення обслуговування наших клієнтів та зручності при закупівлі
енергоносіїв, ТОВ "ЕНЕРА СУМИ" пропонує реалізацію природного газу, тим самим надаючи
можливість Споживачу обрати одного постачальника енергоносіїв для потреб свого
підприємства.
ТОВ "ЕНЕРА СУМИ" пропонує розглянути можливість стабільного постачання природного
газу в квітні 2021 року на наступних умовах:
№
з/п
1
2

3

Умови оплати

Ціна за 1000 м3,
грн. без ПДВ

Крім того,
грн. ПДВ
20%

100% до 25 числа місяця, що
6 390,00
1 278,00
передує місяцю постачання
Оплата протягом періоду
постачання газу (30% – до 05
6 570,00
1 314,00
числа, 30% - 15 числа,
40% до 25 числа)
100% оплата до 5 числа,
наступного за місяцем
6 695,00
1 339,00
постачання
* Зазначена ціна не включає вартість послуг передбачених Кодексом ГТС.
* Комерційна пропозиція надається лише для юридичних осіб.

Ціна за 1000 м3,
грн. з ПДВ
7 668,00
7 884,00

8 034,00

У випадку Вашої зацікавленості та згодою із запропонованими умовами, пропонуємо
укласти договір на постачання природного газу з ТОВ "ЕНЕРА СУМИ".
З метою оперативного вирішення питань звертайтеся до відділу по роботі на
конкурентному ринку ТОВ "ЕНЕРА СУМИ"
тел. +38 095 9114268, Зуза Павло (e-mail:
p.zuza@sm.enera.ua).

З повагою,

І.В. Лошак
Директор
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