SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT 3.0A
“veuràs l’energia d’una altra manera”
Oferta per a subministraments elèctrics indexat al preu del pool (mercat majorista elèctric). Aplicable a

Sense permanència

Sense descomptes
que s’acaben

Atenció personalitzada
24 hores

Energia 100% verda

Consum**
Cost energia

Sense pujades de l’IPC

Potència

Retribució

0,111281€/kW dia
PREU REAL HORARI

6,5€/MWh

0,066769€/kW dia
0,044512€/kW dia

Ajuda’ns a protegir el medi ambient!
Contracta la facturació electrònica i oblida't del paper
* Oferta vàlida ﬁns 31/07/2020
Amb IVA i impost elèctric, la retribució serà 8,27 € / MWh i el terme de potència serà P1: 0,141534 € / kW dia; P2: 0,084921 € / kW dia; P3: 0,056614 € / kW dia.
A les Canàries, amb un IGIC (3%), la retribució serà 7,04 € / MWh i el terme de potència serà P1: 0,120480 € / kW dia; P2: 0,072288 € / kW dia; P3: 0,048192 € / kW dia.
* Variacions regulatòries o legislatius, que es produeixin amb posterioritat a la data de signatura de l'contracte, es repercutiran a client segons
correspongui. Els components regulats (reactiva, lloguer d'equips, peatges i excessos de potència) segons regulació vigent:
Ordre IET / 107/2014 Ordre IET / 3860/2017, RD1164 / 2001 i Ordre ETU / 1976/2016
** El client pagarà per l'energia l'import real horari de l'energia subministrada a què s'afegirà la remuneració de Fenie Energia. els conceptes
inclosos en l'import real horari són: cost de mercat de l'energia, pagaments per capacitat, ROS & OM, peatges sobre el consum, pèrdues en
transport i distribució i taxa municipal. Per a més detall sobre aquests conceptes, consultar condionces generals de l'contracte.

Disposaràs sempre d'atenció personalitzada d'una empresa instal·ladora que t'assessorarà eﬁcientment, i que et trobarà
Pot interessar-te:

Monitorització

Gas

Punt de recàrrega

Compensació d'energia

Il·luminació

Si necessites qualsevol altre aclariment o tens cap
dubte sobre aquesta u una altra tarifa, pots
contactar amb nosaltres
clientes@fenieenergia.es
900 215 470
www.fenieenergia.es

O mitjançant les nostres xarxes socials

