
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 al període
horari seleccionat pel client.

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

Preus
Preus amb descomptes inclosos.

Terme de potència
€/kW i mes 3,984651 Terme d'energia

€/kWh
0
0,155699

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. 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).

Períodes horaris: El client podrà escollir el període Happy entre dos hores consecutives que es repetiran tots els dies, o bé un dia
sencer a la setmana que es repetirà totes les setmanes. Podrà canviar-lo al futur com a màxim un cop per cicle de facturació.

Consum horari: Per a facturar l'energia s'utilitzarà el consum realitzat segons indiqui la distribuïdora d'acord a la corba de càrrega
horària. En casa de que en el moment de facturar no es disposi del citat consum horari, es repartirà el consumo hora a hora de
conformitat amb el perfil "Pa" publicat per Red Eléctrica de España (www.ree.es)

El període de facturació serà bimestral per factura en paper (excepte control de potencia per maxímetre) i  mensual per factura
electrònica (condicionat a que la distribuïdora proporcioni les mesures).

Aquesta oferta queda condicionada a la concessió de la tarifa d’accés 2.0DHA ó 2.1DHA per part de la distribuïdora. En cas contrari
Endesa es reserva la possibilitat de no activar aquest contracte o activar-lo mantenint les condicions tècniques anteriors i tornar a
sol·licitar l’accés més endavant, ajustant les condicions tècniques quan es concedeixin.

Aquesta oferta requereix equip de mesura de telegestió amb consum horari.

Impostos no inclosos. Tarifa d'accés: 2.0DHA. Potència mínima 0,000 màxima 10,000 kW. Tipus client: Residencial, Negocis, Comunitats de
propietaris. Document editat 01/10/2018. Oferta vàlida per a contractacions entre 15/10/2018 i 14/01/2019.


