
Moltes gràcies per interessar-te en les nostres ofertes.
Contractant Tempo Happy gaudiràs per sempre de períodes horaris on el teu consum de llum et
costarà 0€.

0 €/kWh 0 €/kWh 10 % 2 %
Energia consumida durant les
hores Happy.

El consum del teu primer mes,
només vàlid per a nous clients.

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

Descompte sobre energia 1
any per tenir, aquest
contracte, el servei de factura
electrònica.

Preus
Preus amb descomptes inclosos. Preus sense impostos

Terme de potència
€/kW i any 34,467660

9,583932
Punta
Vall

Terme d'energia
€/kWh

Preu promocionat
0

0,309760
H. Happy
Resta h.

Preu no promocionat
0

0,352000
H. Happy
Resta h.

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)

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 les hores Happy de entre les opcions disponibles i podrà canviar-les per a tot el cicle de facturació en curs i
posteriors: (a) 2 hores consecutives que es repetiran tots els dies, (b) 1 dia de la setmana que es repetirà totes les setmanes o © les
50h de major consum del mes (el número d’hores Happy serà proporcional al dies inclosos al període facturat).

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.

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. 

Primeres hores, des de que s’activa el contracte, a 0 €/kWh. Consulta a www.cambiateaendesa.com.

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 Tempo Happy gaudiràs per sempre de períodes horaris on el teu consum de llum et
costarà 0€.

0 €/kWh 0 €/kWh 10 % 2 %
Energia consumida durant les
hores Happy.

El consum del teu primer mes,
només vàlid per a nous clients.

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

Descompte sobre energia 1
any per tenir, aquest
contracte, el servei de factura
electrònica.

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

Terme de potència
€/kW i any 36,371998

10,113444
Punta
Vall

Terme d'energia
€/kWh

Preu promocionat
0

0,326874
H. Happy
Resta h.

Preu no promocionat
0

0,371448
H. Happy
Resta h.

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)

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 les hores Happy de entre les opcions disponibles i podrà canviar-les per a tot el cicle de facturació en curs i
posteriors: (a) 2 hores consecutives que es repetiran tots els dies, (b) 1 dia de la setmana que es repetirà totes les setmanes o © les
50h de major consum del mes (el número d’hores Happy serà proporcional al dies inclosos al període facturat).

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.

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. 

Primeres hores, des de que s’activa el contracte, a 0 €/kWh. Consulta a www.cambiateaendesa.com.

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 Tempo Happy gaudiràs per sempre de períodes horaris on el teu consum de llum et
costarà 0€.

0 €/kWh 0 €/kWh 10 % 2 %
Energia consumida durant les
hores Happy.

El consum del teu primer mes,
només vàlid per a nous clients.

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

Descompte sobre energia 1
any per tenir, aquest
contracte, el servei de factura
electrònica.

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

Terme de potència
€/kW i any 41,914398

11,654541
Punta
Vall

Terme d'energia
€/kWh

Preu promocionat
0

0,376684
H. Happy
Resta h.

Preu no promocionat
0

0,428050
H. Happy
Resta h.

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)

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 les hores Happy de entre les opcions disponibles i podrà canviar-les per a tot el cicle de facturació en curs i
posteriors: (a) 2 hores consecutives que es repetiran tots els dies, (b) 1 dia de la setmana que es repetirà totes les setmanes o © les
50h de major consum del mes (el número d’hores Happy serà proporcional al dies inclosos al període facturat).

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.

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. 

Primeres hores, des de que s’activa el contracte, a 0 €/kWh. Consulta a www.cambiateaendesa.com.

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 Tempo Happy gaudiràs per sempre de períodes horaris on el teu consum de llum et
costarà 0€.

0 €/kWh 0 €/kWh 10 % 2 %
Energia consumida durant les
hores Happy.

El consum del teu primer mes,
només vàlid per a nous clients.

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

Descompte sobre energia 1
any per tenir, aquest
contracte, el servei de factura
electrònica.

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

Terme de potència
€/kW i any 35,679198

9,920807
Punta
Vall

Terme d'energia
€/kWh

Preu promocionat
0

0,320648
H. Happy
Resta h.

Preu no promocionat
0

0,364373
H. Happy
Resta h.

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)

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 les hores Happy de entre les opcions disponibles i podrà canviar-les per a tot el cicle de facturació en curs i
posteriors: (a) 2 hores consecutives que es repetiran tots els dies, (b) 1 dia de la setmana que es repetirà totes les setmanes o © les
50h de major consum del mes (el número d’hores Happy serà proporcional al dies inclosos al període facturat).

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.

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. 

Primeres hores, des de que s’activa el contracte, a 0 €/kWh. Consulta a www.cambiateaendesa.com.

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 Tempo Happy gaudiràs per sempre de períodes horaris on el teu consum de llum et
costarà 0€.

0 €/kWh 0 €/kWh 10 % 2 %
Energia consumida durant les
hores Happy.

El consum del teu primer mes,
només vàlid per a nous clients.

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

Descompte sobre energia 1
any per tenir, aquest
contracte, el servei de factura
electrònica.

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

Terme de potència
€/kW i any 34,639998

9,631852
Punta
Vall

Terme d'energia
€/kWh

Preu promocionat
0

0,311309
H. Happy
Resta h.

Preu no promocionat
0

0,353760
H. Happy
Resta h.

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)

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 les hores Happy de entre les opcions disponibles i podrà canviar-les per a tot el cicle de facturació en curs i
posteriors: (a) 2 hores consecutives que es repetiran tots els dies, (b) 1 dia de la setmana que es repetirà totes les setmanes o © les
50h de major consum del mes (el número d’hores Happy serà proporcional al dies inclosos al període facturat).

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.

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. 

Primeres hores, des de que s’activa el contracte, a 0 €/kWh. Consulta a www.cambiateaendesa.com.

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 Tempo Happy gaudiràs per sempre de períodes horaris on el teu consum de llum et
costarà 0€.

0 €/kWh 2 %
Energia consumida durant les
hores Happy.

Descompte sobre energia 1 any
per tenir, aquest contracte, el
servei de factura electrònica.

Preus
Preus amb descomptes inclosos. IPSI 1% inclòs. Impost electricitat 0,5% inclòs.

Terme de potència
€/kW i any 34,986398

9,728170
Punta
Vall

Terme d'energia
€/kWh

Preu promocionat
0

0,350152
H. Happy
Resta h.

Preu no promocionat
0

0,357298
H. Happy
Resta h.

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)

El client podrà escollir les hores Happy de entre les opcions disponibles i podrà canviar-les per a tot el cicle de facturació en curs i
posteriors: (a) 2 hores consecutives que es repetiran tots els dies, (b) 1 dia de la setmana que es repetirà totes les setmanes o © les
50h de major consum del mes (el número d’hores Happy serà proporcional al dies inclosos al període facturat).

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.

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 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
13/04/2023. Oferta vàlida per a contractacions entre 16/02/2023 i 27/04/2023.


