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€.
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Descompte sobre el terme
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Preus
Preus amb descomptes inclosos. Preus sense impostos

Terme de potència
€/kW i any

Terme d'energia
€/kWh

35,248644
9,384348

Preu promocionat
0
0,294060

Punta
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H. Happy
Resta h.

Preu no promocionat
0
0,377000

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
0,03671762 €/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).
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
23/09/2022. Oferta vàlida per a contractacions entre 01/08/2022 i 13/10/2022.

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€.
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Descompte sobre el terme
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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

Terme d'energia
€/kWh

37,196132
9,902833

Preu promocionat
0
0,310307
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Preu no promocionat
0
0,397829

H. Happy
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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).
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
23/09/2022. Oferta vàlida per a contractacions entre 01/08/2022 i 13/10/2022.

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€.
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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
0,357592
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H. Happy
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Preu no promocionat
0
0,458451

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
0,03671762 €/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).
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
23/09/2022. Oferta vàlida per a contractacions entre 01/08/2022 i 13/10/2022.

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€.
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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
0,304396
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0
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H. Happy
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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).
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
23/09/2022. Oferta vàlida per a contractacions entre 01/08/2022 i 13/10/2022.

