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

El consum del teu primer mes i
mig.

Preus
Preus per a potència contractada fins a 15 kW. IVA 10% inclòs. Impost electricitat 0,5% inclòs.

Terme de potència
€/kW i mes

3,119501
0,736752

Terme d'energia
€/kWh

0,248089

Punta
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 (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
0,03053965 €/dia (Península i Balears: 0,03069235 €/dia imposats inclosos per a potències inferiors a 10kW i, per a la resta de casos,
0,03161312 €/dia imposats inclosos; Canàries: 0,03069235 €/dia imposats inclosos per a potències inferiors a 10kW i client domèstic i,
per a la resta de casos, 0,03161312 €/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).
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, gas i/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.
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.Document editat 30/05/2022. Oferta vàlida per a
contractacions entre 01/06/2022 i 06/06/2022.

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

El consum del teu primer mes i
mig.

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

Terme de potència
€/kW i mes

3,431451
0,810427

Terme d'energia
€/kWh

0,272897

Punta
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 (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
0,03053965 €/dia (Península i Balears: 0,03069235 €/dia imposats inclosos per a potències inferiors a 10kW i, per a la resta de casos,
0,03161312 €/dia imposats inclosos; Canàries: 0,03069235 €/dia imposats inclosos per a potències inferiors a 10kW i client domèstic i,
per a la resta de casos, 0,03161312 €/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).
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, gas i/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.
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.Document editat 30/05/2022. Oferta vàlida per a
contractacions entre 01/06/2022 i 06/06/2022.

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

El consum del teu primer mes i
mig.

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

Terme de potència
€/kW i mes

2,920987
0,689867

Terme d'energia
€/kWh

0,232301

Punta
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 (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
0,03053965 €/dia (Península i Balears: 0,03069235 €/dia imposats inclosos per a potències inferiors a 10kW i, per a la resta de casos,
0,03161312 €/dia imposats inclosos; Canàries: 0,03069235 €/dia imposats inclosos per a potències inferiors a 10kW i client domèstic i,
per a la resta de casos, 0,03161312 €/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).
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, gas i/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.
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.Document editat 30/05/2022. Oferta vàlida per a
contractacions entre 01/06/2022 i 06/06/2022.

