
Factură fiscală seria 21MI nr, 16324651 din data de 22 12.2021 

DESZAPE.,
INTRARE NR 

iES 
ZINA 

FURNIZOR Enel Energie Muntenia SA 

Adresa: Bulevardul Mircea Voda, nr. 30, et. 5, Carnera 5.3 sector 3, 
Bucuresti, cod postal 030667 
CIF R024387371 Nr. inreg. J40/14506/2008 
Capital social şi vărsat lei 

cu caracter personal nr. 10585 
PrIn Punct Enel 
Bulevardul Mircea Voda. nr. 30, sector 3, Bucuresti 
Program L - V 09:00 - 17:00 

Centru informajii clienţi 
Program L-V 08:00-20:00, S 08.00-1300, 
Info Enel, apel cu tarif normal: 021 9977 

contacteem.ro‘cDenel.com, www.enel ro 
Tel. deranjamente 0800 070 888 
Perioadă emitere factură: lunar 

Adresa de corespondenjă 
Calea Vitan, nr 154-158, ap BIR02, sector 3, Bucuresti, cod poştal 
031303 
Client SD3-SALUBRITATE SI DEZAPEZIRE S3 SRL 

Client: SD3-SALUBRITATE SI DEZAPEZIRE S3 SRL 
Adresa: Calea Vitan, nr. 154-158, ap. BIR02, sector 3, Bucuresti, cod 
poştal 031303 
CIF R037804020 

 

Număr/dată contract 5319213655/06.06 2019 

Cod plata: 110713034 
10 1actură: 11000817910 

Perloacia Ue faclurare: Produse UM Vatoare 

01.11.2021-30 11 2021 Valoare tacturata lare TVA (contorm "Detalli tacţura") lei 82.964,32 
Mod stabillre Index: Total baza de trnpozttare TVA lei 82.964,32 
Regularizare 
Dabl scadanţă: 

3 TVA 19% (3=219%) let 15.763,22 

03.01,2022 4 VALOARE FACTURA CURENTA (421+3) (cr-mform "Detalii factura") Iel 98.727,54 

Sold la data emiterii facturs (factun restante sau credt1I lel 0,00 

6 Total de plata (6=4+5) lel 98.727.54 

CONSUM ENERGIE ACTIVA ktit/h 125.588,00 
(Detaltile facturtl se regasesc In pagina/paginite urmatoare) 

— - 
Neachttarea tacturir in tennen de 30 zîle de la data scadenţel are drept consecinţa perceperea dobanzlInr Penelfzeteare ;ncepArd cu prima zi dupIt data 
scadenţet factunt st 1:An ta data achităni acestera şi Intreruperea atimentănt cu erţergre electrica c-ontorm preavizulut rAmunicat de furnizor cltentulut final. 
dar nu mat devreme de a 50 a zt de la data scadernei 

Comparator oferle de furnzare energte electncă www.enre.ro/rolinkHxinsumatorticom~or-de-larife 

Alte informatii/Detalieri: 
Orice divergenţă precontractuala sau rezultata din derularea contractului de furnizare a energiei o puteţi soluţiona impreună cu noi,In baza proceduni de 

soluţionare internă pe care o găsiţi publicată pe site-ul Enel. in caz de nainţelegeri precontractuale şi/sau de neinţelegen 1n derularea contractului, 

nesoluţionate1mpreună cu furnizorul de energie electrică, vă puteţi adresa ANRE conform Ord. ANRE nr. 128/2020, cu modificanie din Ord. 174/2020, Ord 

61/2013 sau instanţelor competente 

*Pentru plata facturilor puteţi alege, in funcţie de prefenntele dumneavoastră, una dintre modalitaţile de plată disponibile pe verso sau pe www.enel.ro,

inclusiv acest cont bancar. 

Pentru efectuarea şi alocarea corectă a plăţii, vă rugam folosiţi codul de plată i D-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 orice informatie 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 în valoare de 
98.727,54 Lei 
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