CONDICIONS ESPECIALS D’ARRENDAMENT DE
DISPOSITIUS MOVISTAR
1. Objecte
Aquestes Condicions Especials que es descriuen a continuació (d’ara endavant, les
“Condicions Especials”), tenen l’objecte de regular l’arrendament amb opció a
compra de Dispositius (d’ara endavant, el “Servei”) per part de TELEFÓNICA
MÓVILES ESPAÑA, SAU (d’ara endavant “Movistar”) amb CIF núm. A-78923125,
domiciliada a Ronda de la Comunicación s/n, Distrito Telefónica, Edificio Sur 3,
28050 Madrid, inscrita en el Registre Mercantil de Madrid, ST-1, Volum 8958,
General 7804, de la Secció 3a del Llibre de Societats, Foli 92, Full núm. 85226-1,
Inscripció 1a, al Client (d’ara endavant, el “Client”), tot això en les condicions que
s’assenyalen més endavant.
L’acceptació sense reserves d’aquestes Condicions esdevé indispensable per a la
prestació del Servei. El Client manifesta, en aquest sentit, que s’ha llegit, que ha
entès i que ha acceptat aquestes Condicions Especials, posades a la seva disposició,
en tot moment, amb caràcter previ a la contractació, al lloc web següent:
www.movistar.es/contratos.
1.2. Vinculació amb altres Condicions
Les Condicions Generals d’Arrendament amb Opció a Compra de Dispositius
Movistar, que consten publicades a www.movistar.es/contratos, completen
aquestes Condicions Especials en tot el que no s’hi preveuen, en què preval, en cas
de contradicció, el contingut d’aquestes Condicions Especials sobre les anteriors.

2. Àmbit d’aplicació
Aquestes Condicions Especials són aplicables als Clients que tinguin contractats els
serveis miMovistar o Movistar Fusión en els termes següents:
Gamma Premium: Aplicable als clients que contractin el Servei miMovistar (excepte
Movistar Max en zona regulada*) conjuntament amb els paquets de TV Ficció amb
Netflix i Tot el Futbol simultàniament i també als clients dels serveis Fusión Total,
Fusión Total Plus, Fusión Pro 2 i Fusión Pro 4.
Gamma Avanzada: Aplicable als clients que contractin el Servei miMovistar
(excepte Movistar Max en zona regulada*) conjuntament amb els paquets de TV

LaLiga, Champions i Europa League, Ficció amb Netflix o Tot el Futbol i també als
clients dels serveis Fusión Selección, Fusión Selección Plus i Fusión Pro.
Gamma Base: Aplicable als clients que contractin el Servei miMovistar (excepte
Movistar Max en zona regulada*) amb Movistar Plus+ Inicia o Movistar Plus+
Esencial i també als clients dels serveis Fusión Inicia Infinito, Fusión Inicia i Fusión
0.
(*) Zona regulada: Els domicilis que no es trobin dins d’algun dels municipis del
territori d’Espanya en els quals la CNMC hagi identificat, en l’àmbit regulador, que
hi ha competència efectiva entre operadors en xarxes de Fibra òptica fins a la llar i
que aquesta autoritat hagi declarat com a Zona Competitiva, disponibles a
www.movistar.es/zc
Els nivells 2P, 3P, 4T, 4Z, 5U, 5Z, 6S, 6X, 6M, 6T, 6P, 7Q, 8Q, 8S, 8P, 8U, 8V i 8W
estan disponibles per a les contractacions entre el fins el 11/08/2022 de les
modalitats incloses a la Gamma Premium i Gamma Avanzada. Els nivells 2P ,3P i
6X estan disponibles per a les contractacions fins el 11/08/2022 de les modalitats
incloses a la Gamma Base. Amb caràcter general, aquests nivells no estan
disponibles per a la contractació amb productes de Fibra en zona regulada.

3. Descripció i condicions
3.1. Oferta de Nivells addicionals
En el cas que el Client compleixi els requisits indicats a la Clàusula 2 d’aquestes
Condicions Especials, tindrà dret a optar per la tria dels nivells addicionals següents
als indicats a l’Annex 1 de les Condicions Generals o particulars d’Arrendament de
Dispositius Movistar que hi siguin aplicables:

Quota sense
miMovistar/Fusión

Gamma
Premium

Gamma
Avanzada

Gamma
Base

NIVELL 2P

5€/mes

0 €/mes

0€/mes

0€/mes

NIVELL 3P

8€/mes

0 €/mes

0€/mes

0€/mes

NIVELL 4T

11€/mes

0 €/mes

0€/mes

8€/mes

NIVELL 4Z

13€/mes

0 €/mes

8€/mes

10€/mes

NIVELL 5U

15€/mes

0€/mes

8€/mes

12€/mes

NIVELL 5Z

20€/mes

10€/mes

10€/mes

17€/mes

NIVELL 6S

23€/mes

12€/mes

12€/mes

20€/mes

NIVELL 6X

25€/mes

5€/mes

5€/mes

16€/mes

NIVELL 6M

25€/mes

10€/mes

10€/mes

22€/mes

NIVELL 6T

25€/mes

12€/mes

12€/mes

22€/mes

NIVELL 6P

27€/mes

13€/mes

13€/mes

24€/mes

NIVELL 7Q

33€/mes

20€/mes

20€/mes

30€/mes

NIVELL 8Q

36€/mes

20€/mes

20€/mes

33€/mes

NIVELL 8S

36€/mes

22€/mes

22€/mes

33€/mes

NIVELL 8P

37€/mes

24€/mes

24€/mes

34€/mes

NIVELL 8U

37€/mes

34€/mes

34€/mes

34€/mes

NIVELL 8V

40€/mes

27€/mes

27€/mes

37€/mes

NIVELL 8W

40€/mes

37€/mes

37€/mes

37€/mes

A la Península i les Balears s’aplica l’IVA del 21%; a Ceuta, l’IPSI del 10%; a Melilla,
l’IPSI del 8%, i, a les Canàries, l’IGIC del 7%.
En el cas de baixa anticipada de miMovistar, la quota del Servei serà la que s’indica
com a “Quota sense miMovistar/Fusión” a la taula anterior.
3.2. Condicions Particulars de Pack de Dispositius
En certs nivells dels indicats a la taula anterior, el Client tindrà dret a optar per un
“Pack de Dispositius”, de manera que gaudirà en règim d’arrendament de dos
Dispositius principals pel preu d’un. En aquests casos, hi seran aplicables les
Condicions Particulars següents:
Tots dos dispositius recollits a l’oferta quedaran sotmesos a l’àmbit d’aplicació de
les Condicions Generals de l’Arrendament amb Opció a Compra de Dispositius
Movistar (d’ara endavant, “Condicions Generals”), que consten publicades a
www.movistar.es/contratos, amb la qual cosa es fan extensives a tots dos
dispositius totes les previsions recollides en les condicions generals esmentades,
incloent-hi els drets i les obligacions previstos en les condicions esmentades per a
totes dues parts. En aquest sentit, les Condicions Generals citades completen a
aquestes Condicions Particulars en tot el que no s’hi preveu.
Els detalls concrets dels Dispositius inclosos en el Pack (per ex. marca, model, color,
capacitat, IMEI o número identificatiu o de sèrie del Pack, etc.) s’inclouran en el
document específic que es facilitarà al Client en el moment del seu lliurament.
El preu per l’arrendament per tots dos dispositius es correspondrà amb el nivell
escollit i la modalitat de miMovistar o Fusión que el Client tingui contractat, d’acord
amb el que indiquen els apartats 2 i 3 d’aquestes Condicions Especials. El preu es

meritarà per períodes mensuals i el facturarà Telefónica de España, SAU, en la
factura corresponent a aquests serveis.
El Client gaudirà d’un manteniment adequat per tots dos Dispositius durant tota la
durada del contracte, la qual cosa comprèn totes les operacions necessàries per
assegurar-ne el bon funcionament durant la durada. En cas que calgui reparar-ne
algun, el Client haurà de lliurar els dos dispositius inclosos en el Pack.
El servei d’arrendament dels dos Dispositius entrarà en vigor en el moment de la
signatura d’aquestes Condicions Particulars i estarà vigent per un període de 36
mesos a comptar de la data esmentada.
El Pack de Dispositius funciona com a una única unitat. En aquest sentit, en el cas
que el Client decideixi donar-se de baixa voluntària anticipada del Servei
d’arrendament haurà de fer-ho en tots dos dispositius, amb la qual cosa no és
possible la baixa de només d’un dispositiu. En aquest cas, el Client haurà de tornar
tots dos dispositius, en aquest cas, se li aplicarà l’import resultant del Cost del
Terminal Actualitzat (CTA) ponderat previst a l’Annex al Contracte d’Arrendament
de Dispositius Movistar.
En el cas que el Client no torni els dos dispositius o no ho faci segons les condicions
establertes als apartats 6.5 i 6.6 de les Condicions Generals de l’Arrendament amb
Opció a Compra de Dispositius Movistar, se li aplicarà l’import resultant del Cost del
Terminal Actualitzat (CTA).
El CTA en aquests casos equival al cost inicial del Pack de Dispositius en qüestió,
multiplicat pels dies restants no complerts de l’arrendament, i dividit pel temps total
de la durada de l’arrendament calculat en dies: CTA= (COST Pack Dispositius / 1095)
x Dies restants arrendament.
El Client també podrà exercir en qualsevol moment l’opció d’adquisició de tots dos
dispositius; en aquest cas haurà de fer-ho de tots dos en un únic acte i en els
mateixos termes i condicions que els indicats a les Condicions Generals. No és
possible l’opció a compra de només un dels dispositius.
D’acord amb el que disposa el RD Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, text refós
de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris, el client no tindrà dret
de desistiment en el cas de contractacions en establiments presencials.

4. Preu i Facturació
El preu del servei es correspondrà amb el nivell de Dispositiu i de la modalitat de
miMovistar o Fusión que el Client contracti, d’acord amb el que indiquen les
Clàusules 2 i 3 d’aquestes Condicions Especials.

5. Modificació
El Client es compromet a comunicar, a Movistar, qualsevol canvi a les dades del
contracte, especialment a les corresponents al domicili de facturació i del compte
bancari de domiciliació dels pagaments.
Movistar, amb l’única finalitat de restablir l’equilibri de les prestacions entre les
parts, pot modificar les condicions establertes en el contracte i en particular el seu
preu, per qualsevol dels motius següents quan aquests obeeixin a situacions
esdevingudes en un moment posterior a la fixació de les tarifes del Servei per part
de Movistar:
-

Increment dels costos del sector empresarial on estigui present Movistar i que
afectin la cobertura, la qualitat de la xarxa o les característiques del Servei ofert.
Modificacions normatives (inclosos impostos, taxes o resolucions
administratives o judicials) que afectin les condicions de prestació del Servei.
Increment de l’índex de preus al consum (IPC) o, si no, de l’índex de preus
industrials (IPRI).

Movistar informarà el client de qualsevol modificació amb indicació del motiu precís
a què respon amb una antelació mínima d’UN (1) mes a la data en què la modificació
sigui efectiva, tenint el client dret a resoldre el contracte sense cap penalització,
sens perjudici d’altres compromisos adquirits pel client. Transcorregut el termini
d’un mes sense que Movistar no hagi rebut cap mena de comunicació, s’entendrà
que el Client accepta les modificacions.

