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ANUNT PRIVIND  Campania „Pret special de lansare Servicii Plus”  
 
 
SECTIUNEA 1 – ORGANIZATORUL 
 
ENEL X ROMANIA S.R.L. cu sediul in București, Bd. Mircea Vodă nr. 30, camera 4.11, etaj 4, Cod unic de 
înregistrare RO40645170 – Nr. de ordine în Registrul Comerțului J40/1952/15.02.2019, cont IBAN RO45 
BACX 0000 0017 9439 3001, deschis la Unicredit Tiriac Bank, e-mail Contactexro@enel.com. 
 
SECȚIUNEA 2. DURATA ȘI ARIA DE DESFĂȘURARE 
 
Campania de aplicare a preturilor speciale de lansare a noilor produse  se va desfășura în perioada 25 Februarie 
– 30 aprilie 2022, pe întreg teritoriul României, prin canalele de vanzare ale Organizatorului si online, pe site-ul 
www.enelx.ro si enelxstore.com/ro. Campania va începe la data de 25 Februarie 2022, ora 00:00:00 și va înceta 
la data de 30 aprilie 2020, ora 23:59:59 (inclusiv). 
 
SECȚIUNEA 3. PERSOANELE PARTICIPANTE  

De preturile speciale de lansare de mai jos pot beneficia persoanele fizice rezidente în România, cu vârsta de 
peste 18 ani, care încheie cu Enel X Romania S.R.L., in perioada 25 februarie – 30 aprilie 2022, un contract 
pentru unul dintre noile servicii Protect 360 Plus si Service Gaz Plus,  pentru o perioadă contractuala de 24 luni,  
astfel: 
 

Serviciu Preț lunar (TVA Inclus) 

Service Gaz Plus      19.99 RON 

Protect 360 Plus      17.99 RON 

 
Astfel, pentru orice contract incheiat de catre Participanti cu Enel X Romania S.R.L. in perioada mentionata, cu 
privire la achizitia oricaruia dintre cele doua servicii, pe durata celor 24 de luni contractuale se vor aplica preturile 
speciale mentionate in tabel. 
 
SECȚIUNEA 4. MODUL DE INFORMARE  

Informarea asupra Campaniei este disponibila pe site-ul www.enelX.ro si enelxstore.com/ro, Participanții pot 
apela și numarul de Info Enel 031.9877 pentru detalii specifice legate de serviciile din oferta Enel X disponibil 
nonstop. 

Totodata, informarea va fi adusa la cunostinta Participantilor la momentul ofertarii cu produsele Service Gas 
Plus si Protect 360 plus,  prin intermediul partenerilor de vanzari ai organizatorului. 

SECȚIUNEA 5. ÎNCETAREA  
 
Campania poate înceta înainte de împlinirea perioadei prevăzute în cazul producerii unui eveniment ce 
constituie forță majoră astfel cum este definită de lege, inclusiv în cazul imposibilității obiective și 6 
insurmontabile a Organizatorului, din motive independente de voința acestuia, de a asigura desfășurarea în 
bune condiții a Campaniei. Campania mai poate înceta înainte de împlinirea perioadei stabilite ori poate fi 
suspendată oricând, în baza liberei decizii a Organizatorului. 
 
 
Enel X Romania SRL 
Prin Administrator 
Daniel Ortiz 
 
 
 

http://www.enelx.ro/
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