Factura ta de gaze naturale Nord GAZ
Explicată pas cu pas
Am explicat fiecare rubrică, pentru a gasi informațiile cât mai rapid.

1. Aici găsești seria, numărul și data
emiterii facturii.
2. Nume, cod client si adresa locului de
consum.
3. Date contact client Persoana
Juridică.
4. Numărul contractului de furnizare.
5. Consumul de gaze naturale, indicat
în MC (metri cubi).
6. Aici gasești totalul de plată cu TVA,
inclusiv soldurile cu scadența depasită.
7. Aici se află data până la care trebuie
achitată factura.
8. Aici se afla situatia contului la data
emiterii facturii.
9. Dacă se aplică perioada de
regularizare, aceasta este indicată în
această rubrică.
10. Aici se regăsesc: adresa locului de
consum, CLC (cod loc de consum), cât
și categoria de consum.
11. Aici găsești detalii despre factura
curentă: denumirea serviciului,
cantitatea de gaz consumată în kWh,
prețul unitar fără TVA, valoarea fără
TVA, valoarea TVA și Totalul în LEI
Tot aici, se regăsesc reducerile pentru
plafonare și compensare, pentru clienții
care se încadrează în această
categorie.
12. În această secțiune se găsesc
datele de contact ale operatorului de
distribuție, pe care îl puteți contacta cu
privire la urgențele tehnice de gaz.
13. Aici se regăsesc date despre
consumul facturat: perioada de consum,
seria de contor, index inițial și final,
precum și modalitatea de calcul (citire,
estimare, autocitire), consumul lunar în
metri cubi (MC) si Pcs.
14. Aici se găsesc informații despre
istoricul de consum pentru aceeași lună
a anului anterior
15. Codul de bare te ajută să plătești
factura la partenerii NordGAZ de plată
comerciali și bancari.

16. Aici găsești detalii despre unde poți
achita factura, programul de lucru al
sediului și partenerii bancari pentru
plățile prin virament bancar (IBAN-ul).
17. Detaliile despre modalitatea de
calcul a energiei.
18. Aici găsești modalitățile de
transmitere a reclamațiilor.
19. Perioada de transmitere a indexului.

