
Factură fiscală seria 21MI nr. 08575870 din data de 16.06.2021 

S03 SALUBRITATE SI 
DESZAPE4~R.L. 
INTRARF NR 

1 511:to 
ZIUA LUI4ZLIZZI, 

FURNIZOR Enel Energie Muntenia SA 

Adresa: Bulevardul Mircea Voda, nr. 30, et. 5, Camera 5.3, sector 3, 
Bucuresti, cod poştal 030667 
CIF R024387371 Nr. Inreg. J40/14506/2008 
Capital social subscris şi vărsat 37.004.350 lei 
*Cod IBAN R052C1T10000000725076002, 
Operator de date cu caracter personal nr. 10585 
Prin Punct Enel 
Şos. Giurgiului, nr. 127, bl. 2B, et. parter, sector 4, Bucuresti 
Program L - V 09:00 - 17.00 

Centru informaţii clienţi 

Program L-V 08:00-20:00, S 08:00-13.00, 
Info Enel, apel cu tarif normal: 021 9977 
E-mail contacteentro enel.corn, www.enel ro 
Tel. deranjamente 0800 070 888 
Perioadă emitere factură: lunar 

Perluada de facturare: 
01.05.2021-31 05 2021 
Med stabillre index: 
Regulanzam 
Dabi sculentă: 
28.0621:121 

Adresa de corespondenţă 

Calea Vitan, nr. 154-158, ap. BIR02, sector 3, Bucuresti, cod poştal 

031303 
Client SD3-SALUBRITATE SI DE7_APEZIRE S3 SRL 

Client: SD3-SALUBRITATE S1 DEZAPEZIRE S3 SRL 
Adresa: Calea Vitan, nr. 154-158, ap. BIR02, sector 3, Bucuresti, cod 
poştal 031303 
CIF 
Cont
Bancă BANCA COMERCIALA ROMANA 
Cod Client: 
Cod (fumizor): 0300 
Număr/dată contract 5346888309/07.01.2020 

Cod plate; 110713034 
10 factură: 11000497567 

Produse UM Valoare 

1 Valoare faclurale fam TVA (conforrn "Deialli factura') lel 53.745,00 

2 Total baza da impozitare IVA lei 53.745,00 

3 TVA 19% (3=219%) lei 10.211,55 

4 VALOARE FACTURA CURENTA (4=1+3) (conform "Detalli factura") lei 133.956,55 

5 Sold ta data erniteril facturii (facturi resţante sau credit) lei 11.862,40 

6 Total de plata (6024+5) lei 75.818,95 

CONSUM ENERGIE ACTIVA kWh 97.502,00 
(Detalille facturii se regăsesc ln pag1ria/paginile următoare) 

Neactsterea facturii în temen de 30 ztle de la data scadenţei aro drept crmsecinţă perceperea dobanzilor penelizaloare ince>ănd cu pnma z dupa data 
scaderilşi facturii şi pănă le data adiilăni acesteia şi Intretupema alimentănt cu energie eiectrice conform ţireavizului comunicat de furnizor clientului final 
dar nu mal devreme de a 50 a zl de la data scadenţel. 

Comparalor Oerte de furnizare energie electrică www anra ro/m/infe-consumatori/co~c~tarifs 

Alte informatii/Detalieri: 
Orice divergenţă precontractuală sau rezultată din derularea contractului de fumizare a energiei o puteţi soluţiona impreună cu noi, în baza procedurii de 
soluţionare intemă pe care o găsiţi publicată pe site-ul Enel. in caz de neTnţelegeri precontractuale şi/sau de neInţelegeri In derularea contractului, 
nesoluţionate impreună cu fumizorul de energie electncă, vă puteţi adresa ANRE conform Ord. ANRE nr. 128/2020, cu modificarile din Ord. 174/2020, Ord. 
61/2013 sau instanţelor competente. 

*Pentru plata facturilor puteţi alege, în functie de preferintele dumneavoastră, una dintre modalitatile de plată disponibile pe verso sau pe www.enel.ro 
inclusiv acest cont bancar. 

Pentru efectuarea şi alocarea corectă a plătii, vă rugam folosiţi codul de plată şi ID-ul facturii. 
In cazul plăţii facturilor restante, este suficientă folosirea codului de plată. 

021 9977" - din 15 aprilie 2020, acesta este noul numar de telefon InfoEnel la care ne poti apela din Romania pentru once inforrnatie comerciala, program 
L-V 08:00-20:00, S 08:00-13:00 ; +40372 436 436 - numar apelabil din strainatate 
Pentru transmiterea indexului autocitit, ramane valabil numarul gratuit 0800070809. 
*numar cu tarif normal din orice retea 

Scanaţi acest cod dacă doriţi să achitaţi factura curentă in valoare de 
63.956,55 Lei 

111 11 111111 1111 lll 11 11 
1100049756700000639565516062111071303435 

Scanaţi acest cod dacă doriţi să achitaţi soldul la zi 
75.818,95 Lei 

11111111111111111111111111 111111 lll 111 
0000000000000000758189516062111071303454 
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