Moltes gràcies per interessar-te en les nostres ofertes.
Contractant One Gas gaudiràs del nostre millor preu online i podràs fer totes les teves gestions per
internet.

Preus
Preus amb descomptes inclosos. IVA 21% inclòs. Impost hidrocarburs (0,00234€/kWh) no inclòs.

Terme fix
€/mes

7,441500

Terme variable
€/kWh

0,163048

Aquesta oferta requereix la contractació a través de la web o App d’Endesa, tenir factura electrònica, el pagament domiciliat i que totes
les gestions es facin a través de la web o App d’Endesa. L’incompliment d’alguna d’aquestes condicions durant la vida del contracte
podrà suposar la pèrdua de les avantatges d’aquesta oferta.
Les variacions que es donin als components regulats que li són aplicables, així com de nous que puguin aparèixer, es traslladaran al
client, tant a l’alça com a la baixa. També es traslladarà al client qualsevol altre càrrec que pogués fer la distribuïdora com lloguer
d’equips de mesura, drets, etc.
Així mateix, els termes fix i variable es podran actualitzar, cada 1 de gener, amb el valor de l’IPC real (Últim Índex de Preus al Consum
interanual general nacional publicat oficialment al moment de l’actualització).
En cas que el distribuïdor comuniqui a Endesa Energía S.A.U. una reassignació del grup tarifari del peatge que correspon al punt de
subministrament, Endesa Energía S.A.U. comunicarà aquesta circumstància al consumidor i podrà canviar les condicions del present
contracte per adaptar-les al nou peatge que correspongui, tot això sense perjudici del dret del consumidor a rescindir el seu contracte
sense penalització.

Tarifa d'accés: RL.1. Consum mínim 0 máxim 5.000 kWh/año. Tipus client: Residencial, Negocis, Comunitats de propietaris. Tipus Telemedida:
No. Document editat 09/05/2022. Oferta vàlida per a contractacions entre 27/04/2022 i 24/05/2022.

Moltes gràcies per interessar-te en les nostres ofertes.
Contractant One Gas gaudiràs del nostre millor preu online i podràs fer totes les teves gestions per
internet.

Preus
Preus amb descomptes inclosos. IVA 21% inclòs. Impost hidrocarburs (0,00234€/kWh) no inclòs.

Terme fix
€/mes

13,431000

Terme variable
€/kWh

0,158631

Aquesta oferta requereix la contractació a través de la web o App d’Endesa, tenir factura electrònica, el pagament domiciliat i que totes
les gestions es facin a través de la web o App d’Endesa. L’incompliment d’alguna d’aquestes condicions durant la vida del contracte
podrà suposar la pèrdua de les avantatges d’aquesta oferta.
Les variacions que es donin als components regulats que li són aplicables, així com de nous que puguin aparèixer, es traslladaran al
client, tant a l’alça com a la baixa. També es traslladarà al client qualsevol altre càrrec que pogués fer la distribuïdora com lloguer
d’equips de mesura, drets, etc.
Així mateix, els termes fix i variable es podran actualitzar, cada 1 de gener, amb el valor de l’IPC real (Últim Índex de Preus al Consum
interanual general nacional publicat oficialment al moment de l’actualització).
En cas que el distribuïdor comuniqui a Endesa Energía S.A.U. una reassignació del grup tarifari del peatge que correspon al punt de
subministrament, Endesa Energía S.A.U. comunicarà aquesta circumstància al consumidor i podrà canviar les condicions del present
contracte per adaptar-les al nou peatge que correspongui, tot això sense perjudici del dret del consumidor a rescindir el seu contracte
sense penalització.

Tarifa d'accés: RL.2. Consum mínim 5.001 máxim 15.000 kWh/año. Tipus client: Residencial, Negocis, Comunitats de propietaris. Tipus
Telemedida: No. Document editat 09/05/2022. Oferta vàlida per a contractacions entre 27/04/2022 i 24/05/2022.

Moltes gràcies per interessar-te en les nostres ofertes.
Contractant One Gas gaudiràs del nostre millor preu online i podràs fer totes les teves gestions per
internet.

Preus
Preus amb descomptes inclosos. IVA 21% inclòs. Impost hidrocarburs (0,00234€/kWh) no inclòs.

Terme fix
€/mes

26,015000

Terme variable
€/kWh

0,157421

Aquesta oferta requereix la contractació a través de la web o App d’Endesa, tenir factura electrònica, el pagament domiciliat i que totes
les gestions es facin a través de la web o App d’Endesa. L’incompliment d’alguna d’aquestes condicions durant la vida del contracte
podrà suposar la pèrdua de les avantatges d’aquesta oferta.
Les variacions que es donin als components regulats que li són aplicables, així com de nous que puguin aparèixer, es traslladaran al
client, tant a l’alça com a la baixa. També es traslladarà al client qualsevol altre càrrec que pogués fer la distribuïdora com lloguer
d’equips de mesura, drets, etc.
Així mateix, els termes fix i variable es podran actualitzar, cada 1 de gener, amb el valor de l’IPC real (Últim Índex de Preus al Consum
interanual general nacional publicat oficialment al moment de l’actualització).
En cas que el distribuïdor comuniqui a Endesa Energía S.A.U. una reassignació del grup tarifari del peatge que correspon al punt de
subministrament, Endesa Energía S.A.U. comunicarà aquesta circumstància al consumidor i podrà canviar les condicions del present
contracte per adaptar-les al nou peatge que correspongui, tot això sense perjudici del dret del consumidor a rescindir el seu contracte
sense penalització.

Tarifa d'accés: RL.3. Consum mínim 15.000 máxim 50.000 kWh/año. Tipus client: Residencial, Negocis, Comunitats de propietaris. Tipus
Telemedida: No. Document editat 09/05/2022. Oferta vàlida per a contractacions entre 27/04/2022 i 24/05/2022.

