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EuroGsm anunță semnarea unui acord cu Restart Energy și 
începe comercializarea de abonamentede energie și gaze 

naturale către clienții săi  
 

• În urma acordului, clienții vor beneficia, pe lângă o gamă variată de servicii 
telecom, și de servicii integrate de energie și gaze naturale ale furnizorului 
Restart Energy 

• Printre principalele beneficiipentru clienții care vor semna un contract cu noul 
furnizor se numără economiile de până la 10% la facturile de energie sau gaze, 
planificarea mai ușoară a bugetuluipropriușiun control mai eficient al costurilor 
lunare 

• Cele 110 magazine EuroGsm prezente în 77 de orașe din țară vor deveni, în 
curând, puncte de informare și de vânzare pentru abonamentele de energie 
electrică și gaze naturale 

 

EuroGsm, unul dintre cei mai mari retaileri de telecom din România, anunță încheierea 
unui parteneriat strategic cu Restart Energy, unul dintre cei mai mari producători de 
energie verde și furnizorde energie și gaze naturale din România. În cadrul acordului, 
clienții vor beneficia de servicii integrate de energie și gaze naturale la prețuri mult mai 
avantajoase decât oferta disponibilă pe piață.  
 
„Acest acord reprezintă un parteneriat strategic bazat pe experiența interacțiunii 
noastre, ca furnizori telecom, cu diferite categorii de clienți și cunoașterea îndeaproape a 
comportamentului de consum al acestora. Dată fiind evoluția pieței, suntem optimiști și 
estimăm un număr de aproximativ 20.000 de clienți care vor achiziționa abonamentele 
comercializate, până la finalul anului 2016.” a declarat Zoltan Halmai, Director 
Comercial al EuroGsm. 
 
”Ca furnizori de energie și de gaze naturale, ne onorează parteneriatul cu EuroGsm, unul 
dintre cei mai mari retaileri de telecomunicații din România, cu o experiență de peste 19 
ani de existență pe piața din România. Credem că, prin acest pas, avem șansa de a duce 
mai departe misiunea Restart Energy, aceea de a oferi românilor servicii ireproșabile în 
domeniul furnizării de gaze și de energie electrică, fără neplăceri birocratice sau 
nemulțumiri generate de lipsa de transparență a facturilor emise.” a declarat Armand 
Doru, Managing Director Restart Energy. 



 
 

 
Pe lângă avantajul unor costuri mai mici, de până la 10% față de tarifele actuale, sau 
planificarea mai ușoară a propriului buget, clienții EuroGsm care vor achiziționa 
abonamente de energie electrică sau de gaze naturale vor avea posibilitatea de a-și 
schimba gratuitși rapidfurnizorul actual, fără să fie necesară deplasarea la vechiul 
furnizor pentru obținerea de avize și fără înlocuirea contorului sau rețelei electrice.  
 
De asemenea, trecerea unui consumator la un furnizor de pe piața liberă nu reprezintă 
un risc pentru clienți, furnizarea de energie electrică și gaze naturale fiind asigurată prin 
lege, indiferent de cine este furnizorul cu care este semnat contractul de furnizare.  
 
În magazinele EuroGsm, clienții vor putea găsi abonamente dedicate atât 
consumatorilor casnici, cât și persoanelor juridice, existând posibilitatea personalizării 
acestora. Mai mult, facturile pentru serviciile de energie electrică și gaze naturale se vor 
plăti în același loc, în rețeaua EuroGsm sau în magazinele partenere un-doi Centru de 
plăți. 
 
 
 
Despre EuroGsm  
 
EuroGsm este compania specializată telecom, fiind unul dintre cei mai mari retaileri, cu o 
reţea de magazine extinsă la 110 unități în77 de orașe în cei 19 ani de existență.  
 
Compania aduce pe piață cele mai noi tendințe în domeniul comunicării mobile, 
telefoane de ultimă generație, accesorii și o gamă variată de servicii, precum plata 
facturilor, abonamente de voce sau date.  
EuroGsm este ghidul pe care ți-l dorești alături când pornești în explorarea tehnologiei. 
 
 
Despre Restart Energy 
Restart Energy este un furnizor integrat de energie electrică din surse regenarabile și 
gaze naturale la prețuri competitive pentru companii și privați din România, în condiții 
de transparență și respect pentru client. 
 
Restart Energy deține licența de furnizare energie electrică nr. 1819/2015, licența de 
furnizare gaze naturale nr. 2015/2015, atestat comercializare produse petroliere, 
precum și certificarea managementului ISO 9001. 


