
Moltes gràcies per interessar-te en les nostres ofertes.
Contractant Tempo Verda Supervall estaràs gaudint d’energia verda a més de preus estables i molt
econòmics durant 14h al dia.

5 % 2 %
Descompte sobre els termes de
potència i energia per temps
indefinit.

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 mes 3,973138 Terme d'energia

€/kWh

0,170885
0,108802
0,087507

Punta
Vall
Supervall

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.

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).

Horari: Els períodes horaris correspondran en tot moment amb els de la seva tarifa d’accés. Actualment es consideren hores punta
(P1) de 13-23h, Supervall (P3) d’1-7h i vall (P2) la resta.

Energia Verda: La totalitat de l’energia subministrada durant la vigència del present contracte tindrà la denominació d’”Energia Verda”
sota les següents condicions: A través de l’assignació (cancel·lació per detenció) de Garanties d’Origen gestionades per la CNMC,
anualment Endesa acreditarà que una quantitat equivalent al consum del Punt de Subministrament a l’any anterior serà generada a
partir de font d’energia renovables o de cogeneració d’alta eficiència. L’assignació de Garanties d’Origen serà informada per Endesa a
la factura del Client segons l’establert a la legislació vigent, i el client també podrà consultar-la a través de la web de la CNMC
www.cnmc.es. Legislació vigent aplicable: Ordre ITC 1522/2007, Circular de la CNE 6/2012 i Circular de la CNE 1/2008.

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: 2.1DHS. Potència mínima 10,001 màxima 15,000 kW. Tipus client: Residencial, Negocis, Comunitats de propietaris. Document
editat 02/01/2021. Oferta vàlida per a contractacions entre 15/01/2021 i 18/04/2021.


