Moltes gràcies per interessar-te en les nostres ofertes.
Contractant Tempo 24 Hores gaudiràs d’un preu estable i, a més, tindràs un descompte assegurat i
per sempre.

40

%

Descompte sobre el terme
denergia durant màxim 6 mesos.

Preus
Preus amb descomptes inclosos. IVA 5% inclòs. Impost electricitat 0,5% inclòs.

Terme de potència
€/kW i any

Terme d'energia
€/kWh

37,196132
9,902833

Preu promocionat
0,166627

Punta
Vall

Preu no promocionat
0,277711

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
0,03671762 €/dia (Península i Balears: 0,03874627 €/dia imposats inclosos per a potències inferiors a 10kW i, per a la resta de casos,
0,04465046 €/dia imposats inclosos; Canàries: 0,03690121 €/dia imposats inclosos per a potències inferiors a 10kW i client domèstic i,
per a la resta de casos, 0,03800824 €/dia imposats inclosos).
Els períodes horaris per al terme de potència, seran els mateixos que per a la seva tarifa d'accés.
Per als punts de subministrament peninsulars, als preus de llum també s'aladira el cost regulat del finançament del topall del gas, que
s'aplica per a la generació d'electricitat, i entre altres aspectes, suposa un cote regulat addicional per a finançar la pròpia mesura.
Aquest cost regulat s'inclourà en la factura sota el concepte "Cost topall del gas RDL10/2022"
Oferta vàlida únicament per a contractacions realitzades a través de App/Web d’Endesa, Oficines o Punts de Servei d’Endesa, o del
telèfon d’atenció 800 76 09 09.
Descompte d'un 40% sobre el terme d'energia per adquirir una solució integral d'Endesa X en la mateixa direcció, fins que la
distribuïdora confirmi la teva activació del tipus d'autoconsum i durant un termini no superior a sis mesos. Un cop es confirmi l'activació,
Endesa Energía S.A.U. contactarà amb tu per contractar la tarifa Tempo Solar Autoconsum.
Per facturació en paper la periodicitat serà bimestral. Per facturació electrònica el client podrà escollir entre mensual i bimestral (per
defecte mensual, excepte que el subministrament ja estigués amb Endesa, en aquest cas es respectaria la periodicitat anterior). La
periodicitat sempre serà mensual per a facturació per maxímetre.

Tarifa d'accés: 2.0TD. Potència mínima 0,000 màxima 15,000 kW. Tipus client: Residencial, Negocis, Comunitats de propietaris.Document editat
29/07/2022. Oferta vàlida per a contractacions entre 01/08/2022 i 31/08/2022.

Moltes gràcies per interessar-te en les nostres ofertes.
Contractant Tempo 24 Hores gaudiràs d’un preu estable i, a més, tindràs un descompte assegurat i
per sempre.

40

%

Descompte sobre el terme
denergia durant màxim 6 mesos.

Preus
Preus amb descomptes inclosos. IVA 21% inclòs. Impost electricitat 0,5% inclòs.

Terme de potència
€/kW i any

Terme d'energia
€/kWh

42,864114
11,411836

Preu promocionat
0,192018

Punta
Vall

Preu no promocionat
0,320029

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
0,03671762 €/dia (Península i Balears: 0,03874627 €/dia imposats inclosos per a potències inferiors a 10kW i, per a la resta de casos,
0,04465046 €/dia imposats inclosos; Canàries: 0,03690121 €/dia imposats inclosos per a potències inferiors a 10kW i client domèstic i,
per a la resta de casos, 0,03800824 €/dia imposats inclosos).
Els períodes horaris per al terme de potència, seran els mateixos que per a la seva tarifa d'accés.
Per als punts de subministrament peninsulars, als preus de llum també s'aladira el cost regulat del finançament del topall del gas, que
s'aplica per a la generació d'electricitat, i entre altres aspectes, suposa un cote regulat addicional per a finançar la pròpia mesura.
Aquest cost regulat s'inclourà en la factura sota el concepte "Cost topall del gas RDL10/2022"
Oferta vàlida únicament per a contractacions realitzades a través de App/Web d’Endesa, Oficines o Punts de Servei d’Endesa, o del
telèfon d’atenció 800 76 09 09.
Descompte d'un 40% sobre el terme d'energia per adquirir una solució integral d'Endesa X en la mateixa direcció, fins que la
distribuïdora confirmi la teva activació del tipus d'autoconsum i durant un termini no superior a sis mesos. Un cop es confirmi l'activació,
Endesa Energía S.A.U. contactarà amb tu per contractar la tarifa Tempo Solar Autoconsum.
Per facturació en paper la periodicitat serà bimestral. Per facturació electrònica el client podrà escollir entre mensual i bimestral (per
defecte mensual, excepte que el subministrament ja estigués amb Endesa, en aquest cas es respectaria la periodicitat anterior). La
periodicitat sempre serà mensual per a facturació per maxímetre.

Tarifa d'accés: 2.0TD. Potència mínima 0,000 màxima 15,000 kW. Tipus client: Residencial, Negocis, Comunitats de propietaris.Document editat
29/07/2022. Oferta vàlida per a contractacions entre 01/08/2022 i 31/08/2022.

Moltes gràcies per interessar-te en les nostres ofertes.
Contractant Tempo 24 Hores gaudiràs d’un preu estable i, a més, tindràs un descompte assegurat i
per sempre.

40

%

Descompte sobre el terme
denergia durant màxim 6 mesos.

Preus
Preus amb descomptes inclosos. IGIC 3% inclòs. Impost electricitat 0,5% inclòs.

Terme de potència
€/kW i any

Terme d'energia
€/kWh

36,487634
9,714208

Preu promocionat
0,163453

Punta
Vall

Preu no promocionat
0,272421

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
0,03671762 €/dia (Península i Balears: 0,03874627 €/dia imposats inclosos per a potències inferiors a 10kW i, per a la resta de casos,
0,04465046 €/dia imposats inclosos; Canàries: 0,03690121 €/dia imposats inclosos per a potències inferiors a 10kW i client domèstic i,
per a la resta de casos, 0,03800824 €/dia imposats inclosos).
Els períodes horaris per al terme de potència, seran els mateixos que per a la seva tarifa d'accés.
Per als punts de subministrament peninsulars, als preus de llum també s'aladira el cost regulat del finançament del topall del gas, que
s'aplica per a la generació d'electricitat, i entre altres aspectes, suposa un cote regulat addicional per a finançar la pròpia mesura.
Aquest cost regulat s'inclourà en la factura sota el concepte "Cost topall del gas RDL10/2022"
Oferta vàlida únicament per a contractacions realitzades a través de App/Web d’Endesa, Oficines o Punts de Servei d’Endesa, o del
telèfon d’atenció 800 76 09 09.
Descompte d'un 40% sobre el terme d'energia per adquirir una solució integral d'Endesa X en la mateixa direcció, fins que la
distribuïdora confirmi la teva activació del tipus d'autoconsum i durant un termini no superior a sis mesos. Un cop es confirmi l'activació,
Endesa Energía S.A.U. contactarà amb tu per contractar la tarifa Tempo Solar Autoconsum.
Per facturació en paper la periodicitat serà bimestral. Per facturació electrònica el client podrà escollir entre mensual i bimestral (per
defecte mensual, excepte que el subministrament ja estigués amb Endesa, en aquest cas es respectaria la periodicitat anterior). La
periodicitat sempre serà mensual per a facturació per maxímetre.

Tarifa d'accés: 2.0TD. Potència mínima 0,000 màxima 15,000 kW. Tipus client: Residencial, Negocis, Comunitats de propietaris.Document editat
29/07/2022. Oferta vàlida per a contractacions entre 01/08/2022 i 31/08/2022.

