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

0 €/kWh 10 %
El consum del teu primer mes i
mig, només vàlid per a nous
clients.

Descompte durant un any sobre
el terme d'energia només vàlid
per a noves contractacions
d'electricitat.

Preus
Preus per a potència contractada fins a 15 kW. Preus sense impostos

Terme de potència
€/kW i any 33,080628

8,196888
Punta
Vall

Terme d'energia
€/kWh

Preu promocionat
0,163800

Preu no promocionat
0,182000

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 (A tal efecte, es considerarà el perfil de consum P1=28%, P2=26% i P3=46%).Així mateix, els preus
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)

Qualsevol altre càrrec que pogués fer la distribuïdora, que no estigui expressament reflectit a aquest document, es traslladarà a client.
Per exemple, excessos de potència, energia reactiva, lloguer d'equips de mesura, drets, etc.

Als preus s'afegirà el cost regulat associat al mecanisme de finançament del bo social: Cost fix per client (comercialització) de
0,03845461€/dia (Península i Balears: 0,04057923€/dia imposats inclosos per a potències inferiors a 10kW i, per a la resta de casos,
0,04676273€/dia imposats inclosos; Canàries: 0,03864689€/dia imposats inclosos per a potències inferiors a 10kW i client domèstic i,
per a la resta de casos, 0,03980629€/dia imposats inclosos; Ceuta i Melilla: 0,03903336€/dia imposats inclosos)

Per als punts de subministrament peninsulars, als preus de llum també s'afegirà el cost regulat del finançament del topall del gas
establert al RDL 10/2022. Aquesta mesura aprovada pel Govern estableix un límit al cost del gas que s'aplica per a la generació
d'electricitat i, entre d'altres, suposa un cost regulat addicional per finançar la mateixa mesura. Aquest cost regulat s'inclourà a la
factura sota el concepte “Cost topall del gas RDL 10/2022".

El client podrà escollir entre facturació mensual i bimestral (per defecte mensual, excepte que el subministrament ja estigués amb
Endesa, en aquest cas es respectaria la periodicitat anterior).  

Per a facturar l’energia s’utilitzarà el consum realitzat segons indiqui la distribuïdora d’acord amb la corba de càrrega horària. En cas de
que al moment de facturar no es disposi de la mateixa, es repartiran, hora a hora, els consums proporcionats per la distribuïdora de
conformitat amb el perfil publicat per Red Eléctrica de España (www.ree.es) per a la seva tarifa d’accés. Podrà consultar la corba
aplicada a cada factura a www.endesaclientes.com.

Primeres horas, des de que s’activa el contracte, a 0 €/kWh per tenir el gas, o un servei distint al subministrament, a la mateixa adreça
amb Endesa Energía. Consulta a www.cambiateaendesa.com. Per a poder gaudir de la promoció serà requisit necessari mantenir els
contractes inclosos a aquesta promoció (electricitat i gas o servei) durant un any. En cas contrari, Endesa podrà cobrar-li el consum fet
durant les hores promocionades al preu indicat per al terme d’energia.

La primera factura que s'emeti cada any, el cicle de facturació contingui la data de l'aniversari de la data d'activació de el contracte, es
beneficiarà de les primeres 720 hores d'energia elèctrica a 0€/kWh, sempre que mantingui actives les ofertes que va contractar per
acollir-se a aquesta promoció.

Tarifa d'accés: 2.0TD. Potència mínima 0,000 màxima 15,000 kW. Tipus client: Residencial, Negocis, Comunitats de propietaris.Document editat
13/04/2023. Oferta vàlida per a contractacions entre 16/02/2023 i 27/04/2023.



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

0 €/kWh 10 %
El consum del teu primer mes i
mig, només vàlid per a nous
clients.

Descompte durant un any sobre
el terme d'energia només vàlid
per a noves contractacions
d'electricitat.

Preus
Preus per a potència contractada fins a 15 kW. IVA 5% inclòs. Impost electricitat 0,5% inclòs.

Terme de potència
€/kW i any 34,908333

8,649766
Punta
Vall

Terme d'energia
€/kWh

Preu promocionat
0,172850

Preu no promocionat
0,192056

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 (A tal efecte, es considerarà el perfil de consum P1=28%, P2=26% i P3=46%).Així mateix, els preus
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)

Qualsevol altre càrrec que pogués fer la distribuïdora, que no estigui expressament reflectit a aquest document, es traslladarà a client.
Per exemple, excessos de potència, energia reactiva, lloguer d'equips de mesura, drets, etc.

Als preus s'afegirà el cost regulat associat al mecanisme de finançament del bo social: Cost fix per client (comercialització) de
0,03845461€/dia (Península i Balears: 0,04057923€/dia imposats inclosos per a potències inferiors a 10kW i, per a la resta de casos,
0,04676273€/dia imposats inclosos; Canàries: 0,03864689€/dia imposats inclosos per a potències inferiors a 10kW i client domèstic i,
per a la resta de casos, 0,03980629€/dia imposats inclosos; Ceuta i Melilla: 0,03903336€/dia imposats inclosos)

Per als punts de subministrament peninsulars, als preus de llum també s'afegirà el cost regulat del finançament del topall del gas
establert al RDL 10/2022. Aquesta mesura aprovada pel Govern estableix un límit al cost del gas que s'aplica per a la generació
d'electricitat i, entre d'altres, suposa un cost regulat addicional per finançar la mateixa mesura. Aquest cost regulat s'inclourà a la
factura sota el concepte “Cost topall del gas RDL 10/2022".

El client podrà escollir entre facturació mensual i bimestral (per defecte mensual, excepte que el subministrament ja estigués amb
Endesa, en aquest cas es respectaria la periodicitat anterior).  

Per a facturar l’energia s’utilitzarà el consum realitzat segons indiqui la distribuïdora d’acord amb la corba de càrrega horària. En cas de
que al moment de facturar no es disposi de la mateixa, es repartiran, hora a hora, els consums proporcionats per la distribuïdora de
conformitat amb el perfil publicat per Red Eléctrica de España (www.ree.es) per a la seva tarifa d’accés. Podrà consultar la corba
aplicada a cada factura a www.endesaclientes.com.

Primeres horas, des de que s’activa el contracte, a 0 €/kWh per tenir el gas, o un servei distint al subministrament, a la mateixa adreça
amb Endesa Energía. Consulta a www.cambiateaendesa.com. Per a poder gaudir de la promoció serà requisit necessari mantenir els
contractes inclosos a aquesta promoció (electricitat i gas o servei) durant un any. En cas contrari, Endesa podrà cobrar-li el consum fet
durant les hores promocionades al preu indicat per al terme d’energia.

La primera factura que s'emeti cada any, el cicle de facturació contingui la data de l'aniversari de la data d'activació de el contracte, es
beneficiarà de les primeres 720 hores d'energia elèctrica a 0€/kWh, sempre que mantingui actives les ofertes que va contractar per
acollir-se a aquesta promoció.

Tarifa d'accés: 2.0TD. Potència mínima 0,000 màxima 15,000 kW. Tipus client: Residencial, Negocis, Comunitats de propietaris.Document editat
13/04/2023. Oferta vàlida per a contractacions entre 16/02/2023 i 27/04/2023.



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

0 €/kWh 10 %
El consum del teu primer mes i
mig, només vàlid per a nous
clients.

Descompte durant un any sobre
el terme d'energia només vàlid
per a noves contractacions
d'electricitat.

Preus
Preus per a potència contractada fins a 15 kW. IVA 21% inclòs. Impost electricitat 0,5% inclòs.

Terme de potència
€/kW i any 40,227698

9,967826
Punta
Vall

Terme d'energia
€/kWh

Preu promocionat
0,199189

Preu no promocionat
0,221321

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 (A tal efecte, es considerarà el perfil de consum P1=28%, P2=26% i P3=46%).Així mateix, els preus
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)

Qualsevol altre càrrec que pogués fer la distribuïdora, que no estigui expressament reflectit a aquest document, es traslladarà a client.
Per exemple, excessos de potència, energia reactiva, lloguer d'equips de mesura, drets, etc.

Als preus s'afegirà el cost regulat associat al mecanisme de finançament del bo social: Cost fix per client (comercialització) de
0,03845461€/dia (Península i Balears: 0,04057923€/dia imposats inclosos per a potències inferiors a 10kW i, per a la resta de casos,
0,04676273€/dia imposats inclosos; Canàries: 0,03864689€/dia imposats inclosos per a potències inferiors a 10kW i client domèstic i,
per a la resta de casos, 0,03980629€/dia imposats inclosos; Ceuta i Melilla: 0,03903336€/dia imposats inclosos)

Per als punts de subministrament peninsulars, als preus de llum també s'afegirà el cost regulat del finançament del topall del gas
establert al RDL 10/2022. Aquesta mesura aprovada pel Govern estableix un límit al cost del gas que s'aplica per a la generació
d'electricitat i, entre d'altres, suposa un cost regulat addicional per finançar la mateixa mesura. Aquest cost regulat s'inclourà a la
factura sota el concepte “Cost topall del gas RDL 10/2022".

El client podrà escollir entre facturació mensual i bimestral (per defecte mensual, excepte que el subministrament ja estigués amb
Endesa, en aquest cas es respectaria la periodicitat anterior).  

Per a facturar l’energia s’utilitzarà el consum realitzat segons indiqui la distribuïdora d’acord amb la corba de càrrega horària. En cas de
que al moment de facturar no es disposi de la mateixa, es repartiran, hora a hora, els consums proporcionats per la distribuïdora de
conformitat amb el perfil publicat per Red Eléctrica de España (www.ree.es) per a la seva tarifa d’accés. Podrà consultar la corba
aplicada a cada factura a www.endesaclientes.com.

Primeres horas, des de que s’activa el contracte, a 0 €/kWh per tenir el gas, o un servei distint al subministrament, a la mateixa adreça
amb Endesa Energía. Consulta a www.cambiateaendesa.com. Per a poder gaudir de la promoció serà requisit necessari mantenir els
contractes inclosos a aquesta promoció (electricitat i gas o servei) durant un any. En cas contrari, Endesa podrà cobrar-li el consum fet
durant les hores promocionades al preu indicat per al terme d’energia.

La primera factura que s'emeti cada any, el cicle de facturació contingui la data de l'aniversari de la data d'activació de el contracte, es
beneficiarà de les primeres 720 hores d'energia elèctrica a 0€/kWh, sempre que mantingui actives les ofertes que va contractar per
acollir-se a aquesta promoció.

Tarifa d'accés: 2.0TD. Potència mínima 0,000 màxima 15,000 kW. Tipus client: Residencial, Negocis, Comunitats de propietaris.Document editat
13/04/2023. Oferta vàlida per a contractacions entre 16/02/2023 i 27/04/2023.



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

0 €/kWh 10 %
El consum del teu primer mes i
mig, només vàlid per a nous
clients.

Descompte durant un any sobre
el terme d'energia només vàlid
per a noves contractacions
d'electricitat.

Preus
Preus per a potència contractada fins a 15 kW. IGIC 0% inclòs. Impost electricitat 0,5% inclòs.

Terme de potència
€/kW i any 33,246031

8,237872
Punta
Vall

Terme d'energia
€/kWh

Preu promocionat
0,164619

Preu no promocionat
0,182910

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 (A tal efecte, es considerarà el perfil de consum P1=28%, P2=26% i P3=46%).Així mateix, els preus
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)

Qualsevol altre càrrec que pogués fer la distribuïdora, que no estigui expressament reflectit a aquest document, es traslladarà a client.
Per exemple, excessos de potència, energia reactiva, lloguer d'equips de mesura, drets, etc.

Als preus s'afegirà el cost regulat associat al mecanisme de finançament del bo social: Cost fix per client (comercialització) de
0,03845461€/dia (Península i Balears: 0,04057923€/dia imposats inclosos per a potències inferiors a 10kW i, per a la resta de casos,
0,04676273€/dia imposats inclosos; Canàries: 0,03864689€/dia imposats inclosos per a potències inferiors a 10kW i client domèstic i,
per a la resta de casos, 0,03980629€/dia imposats inclosos; Ceuta i Melilla: 0,03903336€/dia imposats inclosos)

Per als punts de subministrament peninsulars, als preus de llum també s'afegirà el cost regulat del finançament del topall del gas
establert al RDL 10/2022. Aquesta mesura aprovada pel Govern estableix un límit al cost del gas que s'aplica per a la generació
d'electricitat i, entre d'altres, suposa un cost regulat addicional per finançar la mateixa mesura. Aquest cost regulat s'inclourà a la
factura sota el concepte “Cost topall del gas RDL 10/2022".

El client podrà escollir entre facturació mensual i bimestral (per defecte mensual, excepte que el subministrament ja estigués amb
Endesa, en aquest cas es respectaria la periodicitat anterior).  

Per a facturar l’energia s’utilitzarà el consum realitzat segons indiqui la distribuïdora d’acord amb la corba de càrrega horària. En cas de
que al moment de facturar no es disposi de la mateixa, es repartiran, hora a hora, els consums proporcionats per la distribuïdora de
conformitat amb el perfil publicat per Red Eléctrica de España (www.ree.es) per a la seva tarifa d’accés. Podrà consultar la corba
aplicada a cada factura a www.endesaclientes.com.

Primeres horas, des de que s’activa el contracte, a 0 €/kWh per tenir el gas, o un servei distint al subministrament, a la mateixa adreça
amb Endesa Energía. Consulta a www.cambiateaendesa.com. Per a poder gaudir de la promoció serà requisit necessari mantenir els
contractes inclosos a aquesta promoció (electricitat i gas o servei) durant un any. En cas contrari, Endesa podrà cobrar-li el consum fet
durant les hores promocionades al preu indicat per al terme d’energia.

La primera factura que s'emeti cada any, el cicle de facturació contingui la data de l'aniversari de la data d'activació de el contracte, es
beneficiarà de les primeres 720 hores d'energia elèctrica a 0€/kWh, sempre que mantingui actives les ofertes que va contractar per
acollir-se a aquesta promoció.

Tarifa d'accés: 2.0TD. Potència mínima 0,000 màxima 15,000 kW. Tipus client: Residencial, Negocis, Comunitats de propietaris.Document editat
13/04/2023. Oferta vàlida per a contractacions entre 16/02/2023 i 27/04/2023.



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

0 €/kWh 10 %
El consum del teu primer mes i
mig, només vàlid per a nous
clients.

Descompte durant un any sobre
el terme d'energia només vàlid
per a noves contractacions
d'electricitat.

Preus
Preus per a potència contractada fins a 15 kW. IGIC 3% inclòs. Impost electricitat 0,5% inclòs.

Terme de potència
€/kW i any 34,243412

8,485009
Punta
Vall

Terme d'energia
€/kWh

Preu promocionat
0,169558

Preu no promocionat
0,188397

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 (A tal efecte, es considerarà el perfil de consum P1=28%, P2=26% i P3=46%).Així mateix, els preus
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)

Qualsevol altre càrrec que pogués fer la distribuïdora, que no estigui expressament reflectit a aquest document, es traslladarà a client.
Per exemple, excessos de potència, energia reactiva, lloguer d'equips de mesura, drets, etc.

Als preus s'afegirà el cost regulat associat al mecanisme de finançament del bo social: Cost fix per client (comercialització) de
0,03845461€/dia (Península i Balears: 0,04057923€/dia imposats inclosos per a potències inferiors a 10kW i, per a la resta de casos,
0,04676273€/dia imposats inclosos; Canàries: 0,03864689€/dia imposats inclosos per a potències inferiors a 10kW i client domèstic i,
per a la resta de casos, 0,03980629€/dia imposats inclosos; Ceuta i Melilla: 0,03903336€/dia imposats inclosos)

Per als punts de subministrament peninsulars, als preus de llum també s'afegirà el cost regulat del finançament del topall del gas
establert al RDL 10/2022. Aquesta mesura aprovada pel Govern estableix un límit al cost del gas que s'aplica per a la generació
d'electricitat i, entre d'altres, suposa un cost regulat addicional per finançar la mateixa mesura. Aquest cost regulat s'inclourà a la
factura sota el concepte “Cost topall del gas RDL 10/2022".

El client podrà escollir entre facturació mensual i bimestral (per defecte mensual, excepte que el subministrament ja estigués amb
Endesa, en aquest cas es respectaria la periodicitat anterior).  

Per a facturar l’energia s’utilitzarà el consum realitzat segons indiqui la distribuïdora d’acord amb la corba de càrrega horària. En cas de
que al moment de facturar no es disposi de la mateixa, es repartiran, hora a hora, els consums proporcionats per la distribuïdora de
conformitat amb el perfil publicat per Red Eléctrica de España (www.ree.es) per a la seva tarifa d’accés. Podrà consultar la corba
aplicada a cada factura a www.endesaclientes.com.

Primeres horas, des de que s’activa el contracte, a 0 €/kWh per tenir el gas, o un servei distint al subministrament, a la mateixa adreça
amb Endesa Energía. Consulta a www.cambiateaendesa.com. Per a poder gaudir de la promoció serà requisit necessari mantenir els
contractes inclosos a aquesta promoció (electricitat i gas o servei) durant un any. En cas contrari, Endesa podrà cobrar-li el consum fet
durant les hores promocionades al preu indicat per al terme d’energia.

La primera factura que s'emeti cada any, el cicle de facturació contingui la data de l'aniversari de la data d'activació de el contracte, es
beneficiarà de les primeres 720 hores d'energia elèctrica a 0€/kWh, sempre que mantingui actives les ofertes que va contractar per
acollir-se a aquesta promoció.

Tarifa d'accés: 2.0TD. Potència mínima 0,000 màxima 15,000 kW. Tipus client: Residencial, Negocis, Comunitats de propietaris.Document editat
13/04/2023. Oferta vàlida per a contractacions entre 16/02/2023 i 27/04/2023.



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

Preus
Preus per a potència contractada fins a 15 kW. IPSI 1% inclòs. Impost electricitat 0,5% inclòs.

Terme de potència
€/kW i any 33,578491

8,320251
Punta
Vall

Terme d'energia
€/kWh 0,184739

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 (A tal efecte, es considerarà el perfil de consum P1=28%, P2=26% i P3=46%).

Així mateix, els preus 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).

Als preus s'afegirà el cost regulat associat al mecanisme de finançament del bo social: Cost fix per client (comercialització) de
0,03845461€/dia (Península i Balears: 0,04057923€/dia imposats inclosos per a potències inferiors a 10kW i, per a la resta de casos,
0,04676273€/dia imposats inclosos; Canàries: 0,03864689€/dia imposats inclosos per a potències inferiors a 10kW i client domèstic i,
per a la resta de casos, 0,03980629€/dia imposats inclosos; Ceuta i Melilla: 0,03903336€/dia imposats inclosos)

El client podrà escollir entre facturació mensual i bimestral (per defecte mensual, excepte que el subministrament ja estigués amb
Endesa, en aquest cas es respectaria la periodicitat anterior).  

Per als punts de subministrament peninsulars, als preus de llum també s'afegirà el cost regulat del finançament del topall del gas
establert al RDL 10/2022. Aquesta mesura aprovada pel Govern estableix un límit al cost del gas que s'aplica per a la generació
d'electricitat i, entre d'altres, suposa un cost regulat addicional per finançar la mateixa mesura. Aquest cost regulat s'inclourà a la
factura sota el concepte “Cost topall del gas RDL 10/2022".

Per a facturar l’energia s’utilitzarà el consum realitzat segons indiqui la distribuïdora d’acord amb la corba de càrrega horària. En cas de
que al moment de facturar no es disposi de la mateixa, es repartiran, hora a hora, els consums proporcionats per la distribuïdora de
conformitat amb el perfil publicat per Red Eléctrica de España (www.ree.es) per a la seva tarifa d’accés. Podrà consultar la corba
aplicada a cada factura a www.endesaclientes.com.

Qualsevol altre càrrec que pogués fer la distribuïdora, que no estigui expressament reflectit a aquest document, es traslladarà a client.
Per exemple, excessos de potència, energia reactiva, lloguer d'equips de mesura, drets, etc.

Tarifa d'accés: 2.0TD. Potència mínima 0,000 màxima 15,000 kW. Tipus client: Residencial, Negocis, Comunitats de propietaris.Document editat
13/04/2023. Oferta vàlida per a contractacions entre 16/02/2023 i 27/04/2023.



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. Preus sense impostos

Terme fix
€/mes 6,150000

Terme variable
€/kWh 0,107850

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 13/04/2023. Oferta vàlida per a contractacions entre 04/04/2023 i 27/04/2023.



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 5% inclòs. Impost hidrocarburs (0,00234€/kWh) inclòs.

Terme fix
€/mes 6,457500

Terme variable
€/kWh 0,115700

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 13/04/2023. Oferta vàlida per a contractacions entre 04/04/2023 i 27/04/2023.



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. Preus sense impostos

Terme fix
€/mes 11,100000

Terme variable
€/kWh 0,106300

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 13/04/2023. Oferta vàlida per a contractacions entre 04/04/2023 i 27/04/2023.



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 5% inclòs. Impost hidrocarburs (0,00234€/kWh) inclòs.

Terme fix
€/mes 11,655000

Terme variable
€/kWh 0,114072

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 13/04/2023. Oferta vàlida per a contractacions entre 04/04/2023 i 27/04/2023.



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. Preus sense impostos

Terme fix
€/mes 21,500000

Terme variable
€/kWh 0,105350

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 13/04/2023. Oferta vàlida per a contractacions entre 04/04/2023 i 27/04/2023.



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 5% inclòs. Impost hidrocarburs (0,00234€/kWh) inclòs.

Terme fix
€/mes 22,575000

Terme variable
€/kWh 0,113074

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 13/04/2023. Oferta vàlida per a contractacions entre 04/04/2023 i 27/04/2023.


