
Moltes gràcies per interessar-te en les nostres ofertes.
Contractant Tarifa One 3 Periodos 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. IVA 21% inclòs. Impost electricitat 5,11269632% inclòs.

Terme de potència
€/kW i mes

3,580896
0,480908

Punta
Vall

Terme d'energia
€/kWh

0,334096
0,208834
0,155392

Punta
Pla
Vall

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 energia
reactiva, lloguer d’equips de mesura, drets, etc.

Horari: Els períodes horaris correspondran en tot moment amb els de la seva tarifa d’accés.

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).

Es considera de L-V, hores Vall de 0-8h, Punta de 10-14h i de 18-22h; i Pla la resta d'hores. Els caps de setmana es consideren hores
vall.

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).  

Tarifa d'accés: 2.0TD. Potència mínima 0,000 màxima 15,000 kW. Tipus client: Residencial. Document editat 20/07/2021. Oferta vàlida per a
contractacions entre 02/08/2021 i 30/09/2021.



Moltes gràcies per interessar-te en les nostres ofertes.
Contractant Tarifa One 3 Periodos 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. IVA 10% inclòs. Impost electricitat 5,11269632% inclòs.

Terme de potència
€/kW i mes

3,255360
0,437189

Punta
Vall

Terme d'energia
€/kWh

0,303723
0,189849
0,141266

Punta
Pla
Vall

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 energia
reactiva, lloguer d’equips de mesura, drets, etc.

Horari: Els períodes horaris correspondran en tot moment amb els de la seva tarifa d’accés.

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).

Es considera de L-V, hores Vall de 0-8h, Punta de 10-14h i de 18-22h; i Pla la resta d'hores. Els caps de setmana es consideren hores
vall.

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).  

Tarifa d'accés: 2.0TD. Potència mínima 0,000 màxima 15,000 kW. Tipus client: Residencial. Document editat 20/07/2021. Oferta vàlida per a
contractacions entre 02/08/2021 i 30/09/2021.



Moltes gràcies per interessar-te en les nostres ofertes.
Contractant Tarifa One 3 Periodos 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. IGIC 3% inclòs. Impost electricitat 5,11269632% inclòs.

Terme de potència
€/kW i mes

3,048201
0,409368

Punta
Vall

Terme d'energia
€/kWh

0,284395
0,177767
0,132276

Punta
Pla
Vall

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 energia
reactiva, lloguer d’equips de mesura, drets, etc.

Horari: Els períodes horaris correspondran en tot moment amb els de la seva tarifa d’accés.

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).

Es considera de L-V, hores Vall de 0-8h, Punta de 10-14h i de 18-22h; i Pla la resta d'hores. Els caps de setmana es consideren hores
vall.

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).  

Tarifa d'accés: 2.0TD. Potència mínima 0,000 màxima 15,000 kW. Tipus client: Residencial. Document editat 20/07/2021. Oferta vàlida per a
contractacions entre 02/08/2021 i 30/09/2021.



Moltes gràcies per interessar-te en les nostres ofertes.
Contractant Tarifa One 3 Periodos 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 5,11269632% inclòs.

Terme de potència
€/kW i mes

2,989013
0,401419

Punta
Vall

Terme d'energia
€/kWh

0,278873
0,174316
0,129708

Punta
Pla
Vall

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 energia
reactiva, lloguer d’equips de mesura, drets, etc.

Horari: Els períodes horaris correspondran en tot moment amb els de la seva tarifa d’accés.

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).

Es considera de L-V, hores Vall de 0-8h, Punta de 10-14h i de 18-22h; i Pla la resta d'hores. Els caps de setmana es consideren hores
vall.

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).  

Tarifa d'accés: 2.0TD. Potència mínima 0,000 màxima 15,000 kW. Tipus client: Residencial. Document editat 20/07/2021. Oferta vàlida per a
contractacions entre 02/08/2021 i 30/09/2021.


