
1. Xedea eta Baldintzen onarpena.

1.1 Xedea

Ondoren deskribatzen diren baldintza partikularrek (aurrerantzean, “miMovistar
baldintzak” edo “Baldintzak”) Telefónica de España, S.A.U.-ren (aurrerantzean, “Movistar”)
eta zerbitzuaren bezeroaren (aurrerantzean, “Bezeroa”) arteko harremanak arautzea dute
helburu, miMovistar Konektagarritasun produktua (aurrerantzean, “miMovistar” edo
“Zerbitzua”) eskaintzeari dagokionez, kontratazio-prozesuan Bezeroak aukeratutako
Oinarrizko Zerbitzuarekin bat etorriz.

1.2 Xedea eta Baldintzen onarpena.

Baldintza hauek zalantzarik gabe onartzea ezinbestekoa da Movistar-ek miMovistar
zerbitzua emateko. Zentzu horretan, Bezeroak adierazten du Baldintza berezi hauek
irakurri, ulertu eta onartu dituela, kontratazioa egin aurretik beti bere eskura daudenak
webgune honetan:

www.movistar.es/contratos.

1.3 Lotura

Baldintza hauek, www.movistar.es argitaratutakoak, baldintza partikular hauek osatzen
dituzte:

(I) Jendearentzat Eskuragarri dagoen Azken Erabiltzaileentzako Telefono-zerbitzua
Ordaintzeko Kontratu Orokorra www.movistar.es/abstf

(II) Movistar Internet Zerbitzuaren Baldintza Orokorrak (Banda Zabaleko zerbitzua edo
Movistar Internet Radio, dagokionaren arabera).

www.movistar.es/cgladsl

www.movistar.es/contratosradio

(III) Movistar Mugikorren Prestaziorako Baldintza Orokorrak.

www.movistar.es/contratos/condicionesgeneralesmovil

(IV) Internet Mugikorraren Zerbitzuaren Baldintza Partikularrak

www.movistar.es/contratos/internetmovil

(V) Erosteko aukera duten Movistar gailuen Alokairu-zerbitzuaren Baldintza Orokorrak
(erosteko aukera hautatuz gero) (aurrerantzean, “Gailuaren Baldintzak”).

www.movistar.es/condiciones_arrendamiento

(VI) Movistar Plus+ Telebista Zerbitzuaren Baldintza Orokorrak (Movistar Plus+ Zerbitzuak
Kontratatzeko Baldintza Orokorrak, telebista satelite bidez ematen bada).

www.movistar.es/cgmplus

www.movistar.es/cgsm

(VII) Atzera egiteko eskubideari buruzko informazioa

www.movistar.es/infodesist

2. miMovistar zerbitzuaren kontratazioa.

Bezeroak, miMovistar kontratatzean, oinarrizko zerbitzua osatzen duten gutxieneko
zerbitzu hauek izango ditu (aurrerantzean, “Oinarrizko Zerbitzua”):

- Banda zabaleko telefono-linea finko bat Movistar-ekin (ADSL, Zuntz, edo Movistar
Internet Radio Zerbitzua, edo beste edozein teknologia erabilgarri, Movistar-ek une
bakoitzean eskaintzen duen teknologiaren eta bezeroaren helbidearen arabera)

- Kontratupeko bi linea mugikor, Telefónica Móviles España, S.A.U.-renak, Movistar-ek
kudeatuko dituenak (aurrerantzean, “miMovistar linea mugikor nagusia” eta “barne
hartutako miMovistar linea mugikorra”)

- Movistar Plus+ oinarrizko telebista-zerbitzua (IPTV (Zuntza, ADSL) edo Satelitea
(Radio); kasu horretan, teknologia hori izan beharko du, Movistar-ek une bakoitzean
eskaintzen duen teknologiaren arabera eta bezeroaren helbidea kontuan hartuta).

Horrez gain, kontratu honen azalean aipatzen diren eskaintzetako batzuek Gailu bat
errentamendu-araubidean eskuratzeko aukera ere izango dute Oinarrizko Zerbitzuan.
Bezeroak erostea erabakitzen badu, Telefónica Móviles España S.A.U.-rekin sinatu
beharko du dagokion kontratua eta Baldintza Partikular hauetako 3. eranskina aplikatuko
zaio.

Laburbilduz, Bezeroak bere Konektibitate Zerbitzuaren 2. eranskinean adierazitakoen
arteko telebista-zerbitzuak, lineak edo bestelako zerbitzu osagarriak kontratatu ahal
izango ditu (aurrerantzean, “Zerbitzu Gehigarriak”), bere beharren eta erabilgarritasunaren
arabera.

Zerbitzu horiek guztiak titular berarekin kontratatuko dira, pertsona fisikoa nahiz juridikoa
izan. Ez dago baimenduta HORECAS bezeroak (Hotelak, Jatetxeak edo
Kafetegiak/Tabernak diren pertsona juridikoak) miMovistar kontratatzea. Halaber, ezin
izango da bezero bakoitzeko miMovistar zerbitzu bat baino gehiago izan.

Bezeroak kontratatutako aurrezki-fideltasuneko moduluak, hautatutako miMovistar
modalitateko zerbitzuei dagozkienak, satelite bidezko TB hornidura barne, edo Acceso
Fijo Radio sarbidea, bateraezinak dira miMovistar-ekin, eta, beraz, baja emango zaie
kontratazioa egin aurretik.

3. Indarraldia.

Baldintza hauek kontratatzen den egunean jarriko dira indarrean, edo miMovistar
produktuaren alta ematen den egunean, alta hori beranduagokoa bada. Hala ere, alta
efektibo hori gertatzen ez bada, indarrean jarraituko du 6.2 klausulan xedatutakoak.

Kontratu honek hilean 24 hilabete iraungo du, gehienez ere. Epe hori betetakoan,
kontratua automatikoki luzatuko da hilero, 24 hilabeteko epe berri batera arte, besterik
eskatu ezean. Luzapen horren ondoren, Bezeroak eskubidea izango du kontratua edozein
unetan bertan behera uzteko, gehienez ere hilabete lehenago jakinarazita, eta ez du
inolako kosturik izango, aurreabisu-aldian zerbitzua jasotzearen kostua izan ezik.

4. Kontratu motaren aldaketak.

Oro har, eta klausula honetan jasotako salbuespenekin, Bezeroak, miMovistar-en alta
eman ondoren, indarrean dauden Konektibitate-zerbitzuetako edozeinetara aldatzeko
eskatu ahal izango du, betiere kontratatzeko behar diren baldintzak betetzen baditu.

Bezeroak aukeratutako teknologian Konektibitate-zerbitzua edo haren osagairen bat
jartzea bideraezina bada arrazoi teknikoengatik edo egiturazko arazoengatik, eta ezin
bada konpondu, Bezeroari eskaintza alternatibo bat aurkeztuko zaio, berariaz onartu
beharko duena.

miMovistar Konektibitate-zerbitzua aldatuz gero, Bezeroak aukeratutako Gailua
mantenduko du alta ematen den unean, eta aldaketa horrek hasieran aukeratutako
Gailuaren alokairu-prezioan izan dezakeen eraginari buruzko informazioa izango du, bai
eta aukeratutako modalitatearen barruan prezioa sartuta badago ere. Gailu konkretua
miMovistar modalitate berrian sartutakoen artean ez badago, Bezeroak gailu jakin horren
modalitate berriari dagokion prezioa ordaindu beharko du, Gailuaren Baldintzei dagokien
Eranskineko prezioen taularen arabera.

5. Prezioa, fakturazioa eta ordainketa.

5.1. Prezioa.

Kontratatutako Konektibitate-zerbitzuan sartutako zerbitzu guztien ordain gisa, Bezeroak
kontratu honen azalean adierazten den eta Konektibitate-zerbitzu horri dagokion prezioa
ordaindu beharko du.

Era berean, Bezeroak Gailu bat aukeratzea erabakitzen badu eta Gailua ez badago
Konektibitate-zerbitzuaren barruan, Baldintza Partikular hauetako 3. eranskinean
ezarritako prezioa ordaindu beharko du.

Bezeroak kontratatutako Konektibitate-zerbitzuan sartutako dei-bonoak gastatu ondoren,
horrelakorik badago, Movistar-ek indarreko prezioak ezarriko ditu zerbitzu bakoitzean.
Prezio horiek eskuragarri eta eguneratuta daude www.movistar.es/tarifas orrian, Harrera
pertsonaleko 1004 zenbakian eta Erantzun profesionaleko 1489 zenbakian. Bezeroak
aukera izango du ezar daitezkeen prezioei buruzko informazioa edozein unetan
eskatzeko, eta doan eta idatziz jasotzeko.

miMovistar linea mugikor nagusiaren edo barne hartutako miMovistar linea mugikorraren
gainean fakturatu daitezkeen eta Bezeroak kontratatu dituen Konektibitate-zerbitzuko
prestazioen artean ez dauden kontzeptuetarako, Katalogoko prezioak aplikatuko dira.
Prezio horiek lehen deskribatutako bitartekoen bidez ere kontsultatu eta eskuratu ahal
izango dira. Era berean, satelite bidezko TB-ko hornidura duen Bezeroak Konektibitate-
zerbitzuan sartuta ez dauden satelite bidezko TB-ren eduki gehigarriak kontratatuz gero,
satelite bidezko TB zerbitzuak ezarritako prezioak aplikatuko dira, eta ondoko klausuletan
xedatutakoari jarraiki fakturatuko zaizkio.

Bezeroak kontratatzen dituen eta bere Konektibitate-zerbitzuarekin lotzen dituen
telebistako, lineetako edo beste edozein motatako zerbitzu gehigarriei dagokienez,
bezeroak 2. eranskinean zehaztutako zenbatekoak ordaindu beharko ditu.

5.2. Fakturazioa eta ordainketa. Faktura elektronikoa.

Emandako zerbitzuen fakturazioa Telefónica de España, S.A.U.-k egingo du hilean behin,
dagokion aldia edo aldiak bereizita adieraziz, eta kontzeptu hauek sartuta:

i) miMovistar-en sartuta dauden zerbitzuak

ii) miMovistar linea mugikorren zerbitzu gehigarriak, miMovistar-en dauden zerbitzuak
gainditzen dituztenak (“linea mugikor gehigarriak” alde batera utzita), bezeroak horien alta
eman badu horretarako aukera ematen duten modalitateetan

iii) hala badagokio, kontratatutako miMovistar Zerbitzuaren prezioan sartuta ez dagoen
Gailu baten alokairuari dagokion zenbatekoa

iv) hala badagokio, kontratatutako Zerbitzu Gehigarriei dagokien zenbatekoa

Klausula honetan xedatutakoaren arabera igorritako lehen fakturan miMovistar
produktuaren hileko kuota hainbanatuko da, kontratazioaren datara egokitzeko.

Emandako zerbitzuen zenbatekoa dagokion faktura kobratzera aurkezten den unetik
aurrera eskatu ahal izango da. Faktura hori Bezeroak edo hirugarren batek ordainduko du,
Movistar-ekin sinatutako telekomunikazio finkoen zerbitzuak emateko kontratuan
horretarako adierazitako Banku-erakundearen edo Aurrezki-kutxaren kontuaren bidez,
edo, halakorik ezean, miMovistar kontratatzean horretarako izendatzen duen kontuan,
azken hau aurretik adierazi izan duen beste edozeinen gainetik gailenduz. Aurrekoa
gorabehera, bezeroak beste bide bat eskatu ahal izango du ordaintzeko.

Edozein kasutan, bezeroak onartu eta berretsi egiten du zerbitzu horiei dagozkien
fakturak kobratzeko agindua, klausula honetan adierazitakoaren arabera izendatutako
kontuaren bidez.

Bezeroak badaki Movistar, telekomunikazioen sektoreko konpainia den aldetik, teknologia
berriak sustatzearen eta ingurumena errespetatzearen alde dagoela publikoki.
Testuinguru horretan, bezeroak, Movistar aukeratu duenez Zerbitzua emateko,
posizionamendu horren alde dago.

Bezeroak badaki Kontratu honen bidez kontratatutako zerbitzuak Internet mugikorraren
eta/edo finkoaren Zerbitzua eskaintzen duela.

Testuinguru horretan, kontratu hau sinatuta, Bezeroak espresuki onartzen du Zerbitzuaren
faktura formatu elektronikoan jasotzea, faktura paperean jasotzeko duen eskubideari
kalterik egin gabe.

Bezeroak honela jasoko du faktura elektronikoa: hilero, faktura elektronikoa eskuragarri
dagoelaren abisua jasoko du SMS bidez, Mi Movistar aplikazioaren push
jakinarazpenaren bidez eta/edo posta elektronikoaren bidez, eta haren kopia bat jasoko
du bere Bezeroaren eremu pribatuan.
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Aurrekoari kalterik egin gabe, kontratatzen den unean faktura paperean jasotzea aukeratu
ahal izango du Bezeroak. Horretarako, agente komertzialari jakinaraziko dio, edo, geroago, 
1004 Arreta Pertsonaleko Zenbakira edo 1489 Erantzun Profesionaleko Zenbakira deituz.

Bezeroak aukeratzen badu faktura paperean jasotzea Movistar Fusión-erako edo, hala 
badagokio, formatu elektronikoko faktura, hautatzen duen aukera faktura horretako
produktu eta zerbitzu guztietara hedatuko da.

5.3. miMovistar-en baja emanez gero, zerbitzuak kobratzea

miMovistar-en baja emanez gero, Bezeroak bertan sartutako zerbitzu horietako edozeini
eutsi ahal izango dio, eta mantentzen diren zerbitzuak emateko Baldintza orokorren
arabera fakturatuko dira. Zerbitzu mugikorrari dagokionez, Telefónica Móviles España, 
S.A.U.-k kudeatuko ditu linea mugikor nagusiaren eta barne hartutako linea mugikorraren
kontratua eta fakturazioa, bai eta Gailua ere, Bezeroak alokairuari eustea erabakitzen
badu, kasuan kasuko zerbitzuaren baldintza orokorren arabera. Kontratatutako zerbitzu
gehigarriak zerbitzu horiek ematen dituen enpresak fakturatuko ditu, dagozkion
Baldintzetan adierazitakoaren arabera.

5.4. Kreditu-informazioko sistemak

Ordaintzen ez bada, zorrari buruzko datuak kreditu-informazioko sistemak kudeatzen
dituzten entitate hauei jakinarazi ahal izango zaizkie: ASNEF, EQUIFAX IBERICA S.L. 
merkataritza-erakundeak kudeatutako sistema, eta BADEXCUG, Experian Bureau de 
Crédito, S.A. merkataritza-erakundeak kudeatutako sistema, eta Bezeroari behar bezala
jakinarazitako beste edozein. 

6. Baja miMovistar-en.

6.1. miMovistar-en baja emateko arrazoiak.

Hona hemen bezeroak miMovistar uzteko arrazoiak:

- Konektibitate-zerbitzuan edo hura osatzen duten zerbitzuetako batean

(telefono-linea finkoa, Internet zerbitzu finkoa, telebista zerbitzua edo linea mugikor nagusia
edo barne hartutako linea mugikorra) baja emateko eskaera.

- miMovistar Konektagarritasun-zerbitzuko edozein zerbitzu ez ordaintzeagatik behin betiko
etetea

- Titularra aldatzeagatik, miMovistar-en sartutako zerbitzuak titular berarekin kontratatuta ez
badaude.

Bezeroak baja ematen badu miMovistar-eko linea mugikor nagusian, baina barne hartutako
beste miMovistar linea mugikor bat badu eskuragarri (“linea mugikor gehigarriak” alde
batera utzita), baja emandako linea nagusiaren lekua hartuko du horretarako aukera
ematen duten modalitateetan.

Nolanahi ere, aldaketaren berri emango zaio bezeroari, eta aurrerantzean linea horri
miMovistar-eko linea mugikor nagusiaren baldintzak aplikatuko zaizkio, eta miMovistar
zerbitzuaren fakturan fakturatuko da, hari dagokion moduan.

miMovistar linea mugikorrean baja emanez gero, ez da Oinarrizko Zerbitzuan baja emango.

Bezeroak baja eman ahal izango du miMovistar produktuan une oro, Movistar-i edozein
bide frogagarriren bidez jakinarazita, eragina izan behar duen data baino gutxienez bi egun
baliodun lehenago.

Horretarako, hauek izango dira erabili ahal izango diren bideak:

• Gutuna Apartado de correos 1000. 08080, Bartzelona helbidera. 

•Telefonoz, Bezeroaren arretarako 1004 zenbakian edo Enpresa bezeroentzako 1489 
zenbakian.

Kontratua amaitu ondoren, Movistar-ek zerbitzua emateko emandako ekipoak itzuli egin
beharko ditu Bezeroak, kontratua amaitu eta hurrengo hamabost egun naturalen barruan, 
adieraziko zaion prozeduraren arabera, bai baja eskatzean, bai harremanetan jartzeko
baliabideen bidez jakinarazita. Nolanahi ere, bezeroari jakinarazten zaio ekipoak itzultzeko
moduari buruzko informazioa lor dezakeela www.movistar.es/devolucion-equipos web 
orrian edo 1004 zenbakira deituta (edo Erantzun Profesionaleko 1498 zenbakia).

6.2. Bajaren ondoriozko aldaketak.

Bezeroak miMovistar uzten badu baina Konektibitate-zerbitzua eratzen duten zerbitzuak
uzten ez baditu (telefono-linea finkoa, internet finkoko zerbitzua, TB, Gailua eta/edo linea
mugikorrak) edo, miMovistar-ekin kontratatu ondoren Zerbitzuaren benetako altarik egiten
ez badu, alta emanda jarraitzen duten zerbitzuak egingo zaizkio, bere kontratuko baldintzei
eta jarraian agertzen den Katalogoko prezioei jarraiki, edo horien ordez jarritako prezioei
jarraiki. Azken hauek www.movistar.es helbidean daude eskuragarri, eta Bezeroaren
arretarako 1004 zenbakiaren edo Enpresa bezeroentzako 1489 zenbakiaren bidez ere. 

6.2.1. miMovistar-en sartutako zerbitzu mugikorraren baja

Bezeroak aukeran duen beste edozein aukerari kalterik egin gabe, zerbitzu mugikorrean
baja emanez gero, Bezeroak ondoren adierazitako moduan izango du zerbitzu finkoa:

Movistar Ilimitado eta Movistar Ilimitado x2 eta Movistar Ilimitado x4 bezeroak (Zuntza 4 Gb 
arte): Movistar Internet deiekin mugikorretara zerbitzuaz gozatzera pasatuko dira [kuota 
50,42 €/hil (61,00 €/hil BEZa barne) eta linea finkoaren kuota indarrean dagoen tarifaren 
arabera: 14,38 €/hil (17,40 €/hil BEZa barne) une honetan]. Gainera, Movistar+ paketea 
izango dute [kuota 22,32 €/hil, (27 €/hil, BEZa barne)], salbu eta aldi berean Ficción con
Netflix eta Todo el fútbol kontratatuta badute; kasu horretan, Movistar+ Premium paketea 
izango dute [kuota 66,12 €/hil, (80 €/hil, BEZa barne)]. 

Movistar Ilimitado eta Movistar Ilimitado x2 eta Movistar Ilimitado x4 bezeroak (ADSL, 
Acceso Fijo Radio): Movistar Internet deiekin mugikorretara zerbitzuaz gozatzera pasatuko 
dira [kuota 46,28 €/hil (56 €/hil BEZa barne) eta linea finkoaren kuota indarrean dagoen 
tarifaren arabera: 14,38 €/hil (17,40 €/hil BEZa barne) une honetan]. Gainera, Movistar+ 
paketea izango dute [kuota 22,32 €/hil, (27 €/hil, BEZa barne)], salbu eta aldi berean 
Ficción con Netflix eta Todo el fútbol kontratatuta badute; kasu horretan, Movistar+ 
Premium paketea izango dute [kuota 66,12 €/hil, (80 €/hil, BEZa barne)]. 

Movistar Max (Zuntza eta ADSL) bezeroak: Movistar Internet deiekin zerbitzuaz gozatzera 
pasatuko dira [kuota 42,15 €/hil, (51 €/hil BEZa barne) eta linea finkoaren kuota indarrean 
dagoen tarifaren arabera: 14,38 €/hil (17,40 €/hil BEZa barne) une honetan]. Gainera, 
Movistar+ paketea izango dute [kuota 22,32 €/hil, (27 €/hil, BEZa barne)], salbu eta aldi 
berean Ficción con Netflix eta Todo el fútbol kontratatuta badute; kasu horretan, Movistar+ 
Premium paketea izango dute [kuota 66,12 €/hil, (80 €/hil, BEZa barne)]. 

Nolanahi ere, zerbitzu mugikorrean baja emanda ez da automatikoki emango Bezeroak 
aukeratutako Gailuaren alokairuaren baja; kasu horretan, aplikatu beharreko Baldintza 
Orokorretan eta/edo Partikularretan xedatutakoari jarraituko zaio.

Gainera, Bezeroak zerbitzu bakoitzean hartutako iraupen-konpromisoei eutsiko zaie, haiei 
dagozkien Baldintzetan ezarritakoaren arabera.

6.2.2. miMovistar-eko zerbitzu finkoetan baja ematea

Bezeroak hautatzen duen beste edozein aukera baztertu gabe, miMovistar-en osagai
finkoetan (linea finkoa, internet finkoa eta TB) baja emanez gero eta mugikorren zerbitzuei
alta emada mantenduta, Bezeroak hauek izatera pasatuko da:

Modalidad Ilimitada Dator 5 GB modalitatea (Movistar Ilimitado eta Movistar Max-en barne
hartutako linea): Edozein operadore eta edozein ordutan finkoetara eta mugikorretara deiak
hartzen dituen Tarifa 0 kontratu mugikorraz gozatzera pasatuko da: 0 zent./min., dei-
ezarpena 40 zent. (BEZa barne) eta nabigazioa abiadura handienean erabilitakoagatik
ordaintzeko modalitatean. Behin datuen frankizia gaindituta, Bezeroak abiadura handienera
nabigatzen jarraituko du erabilitakoagatik ordaintzeko modalitatean 3 zent./MBeko prezioan
4 GB gehigarri arte. Behin frankizia eta erabilitakoagatik ordaintzeko modalitateko 4 GB 
gehigarriak gaindituta, abiadura murriztuan nabigatzen jarraitu ahal izango da. 10 €-ko
erabilitakoagatik ordaintzeko modalitateko gehienezko zenbatekoa ezartzen da 
nabigazioan, aldatu ahal izango dena doan deituta 223528 telefonora, Mi Movistar 
aplikazioan edo 1004 zenbakira deituta. Bezeroak zenbateko hori 0 €-tan ezartzeko aukera
du; kasu horretan, ez zaio erabilitakoagatik ordaintzeko modalitateko ordainketa aplikatuko
abiadura handiko 4 GB gehigarriak berriro eskatzen ez dituenera arte. Nabigazioan
erabilitakoagatik ordaintzeko modalitatearen zenbatekoa behin aldatu ahal izango da 
fakturazio-epe bakoitzeko. Movistar-ek Tarifa 0-ko linea horri baja emateko eskubidea du, 
tarifa aldatu eta 6 hilabete igaro ondoren telefono-kontsumorik egin ez bada, Bezeroari baja 
eman baino 15 egun lehenago gutxienez jakinarazi ondoren.

Modalidad Ilimitada 30 GB (Movistar Max-eko linea nagusia): Edozein ordutan eta edozein
operadoreko estatuko finko eta mugikorretarako dei mugagabeak, dei-ezarpena, SMSak
eta internet mugikorreko 30 GB hilero barne hartzen dituen Contrato Ilimitado 30 GB 
kontratua izatera pasatuko dira, 30 €/hileko prezioan (BEZa barne) une honetan. Behin
datu-frankizia gaindituta, bezeroak Mb-eko abiaduran nabigatzen jarraituko du, kostu
gehigarririk gabe. EBn, Islandian, Liechtensteinen, Norvegian eta Erresuma Batuan
Ibiltaritza moduan erabilitako trafikoak 50 GB/hilabeteko muga izango du, 2023/06/14ra arte 
eta 30 GB/hileko 2023/06/15etik aurrera; Behin mugara iritsita, MB bakoitzeko prezioa
0,0021€/MB izango da (prezioak BEZa barne).

Ilimitada Plus modalitateak (Movistar Ilimitado, Movistar Ilimitado x2 eta Movistar Ilimitado 
x4 zerbitzuetako linea mugikor nagusia eta Movistar Ilimitado x2 zerbitzuaren barneko linea
mugikorra): Edozein ordutan finko eta mugikorretarako dei mugagabeak, dei-ezarpena, 
SMSak eta internet mugikorra Datu mugagabeekin lurralde nazionalean barne hartzen
dituen Contrato Ilimitado Plus kontratua izatera pasatuko dira, 41,95 €/hileko prezioan
(BEZa barne) une honetan. Datu mugagabeak ez dira bateragarriak Datu partekatuekin. 
Datuak partekatzen badira, linea mugikor honek ematen duen frankizia 25 GB/hil-era 
mugatuta dago, abiadura handienera. Datuak partekatzen ez badira, EBn, Islandian, 
Liechtensteinen, Norvegian eta Erresuma Batuan erabilitako ibiltaritza-datuen trafikoak 50 
GB/hileko muga izango du; 50 GB-ak gainditzen direnean, MB bakoitzeko prezioa
0,0021€/MB-ekoa izango da (BEZa barne),

Nolanahi ere, zerbitzu mugikorrean baja emanda ez da automatikoki emango Bezeroak
aukeratutako Gailuaren alokairuaren baja; kasu horretan, aplikatu beharreko Baldintza
Orokorretan eta/edo Partikularretan xedatutakoari jarraituko zaio.

7. miMovistar etetea.

7.1. Zerbitzua aldi baterako etetea, ez ordaintzeagatik.

miMovistar produktuaren fakturazioari dagokion kargu-agiria kobratzeko aurkeztu zenetik
hilabete baino gehiagoz Bezeroak zor dituen eskuragarri dauden lineen zenbatekoak, 
osorik edo horien zati bat, berandu ordaintzen baditu, Movistar eta Telefónica Móviles 
España, S.A.U. enpresek eskubidea izango dute, Bezeroari aldez aurretik jakinarazita, 
telefono-zerbitzu finkoa, banda zabaleko zerbitzua, TB zerbitzua, hala badagokio, eta 
Movistar-en komunikazio mugikorren zerbitzua eteteko.

Aurrekoari kalterik egin gabe, aipatutako ordainketa atzeratzeak ez du ekarriko, inola ere, 
bezeroak kontratatutako Zerbitzu Gehigarriak aldi baterako etetea, ez eta aukeratutako
Gailua alokairu-erregimenean ez izatea ere.
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Movistar-ek goian aipatutako zerbitzuen etenaldia jakinaraziko dio Bezeroari, etenaldia
gertatu baino 15 egun lehenago, gutxienez. Jakinarazpen horretan bertan, Movistar-ek
adieraziko du, ordainketa egiten ez bada, zerbitzuaren-etendura data, ezingo dena egun
baliogabean gauzatu.

Komunikazio elektronikotzat hartu gabeko zerbitzuak ez ordaintzeak ez du gainerakoak
etetea eragingo, betiere komunikazio elektronikoen zerbitzuei dagokien fakturaren zatia
ordaintzen baldin bada. Kasu horretan, bezeroa fakturarekin ados ez baldin badago,
eskubidea izango du, aldez aurretik eskatuta, faktura independenteak eskuratzeko.

Halaber, baldin eta bezeroak satelite bidezko TB hornikuntzarekin aparteko TB edukiak
kontratatuta haiek ordaindu ez balitu, Movistar-ek satelite bidezko TB hornitzeko zerbitzu
hori eten egingo luke.

Movistar-ek etendako zerbitzuak berrezarriko ditu zor den zenbatekoa ordaindu dela
jakiten duen egunaren hurrengo lanegunean, eta Bezeroari 25 euro (30,25 € BEZa barne),
kobratuko dio eten diren zerbitzuak birgaitzeagatik.

7.2. Zerbitzua behin betiko etetea, ez ordaintzeagatik.

Emandako zerbitzuen ordainketa hiru hilabete baino gehiagoz atzeratzen bada edo
kontratuari dagozkion zerbitzuak aldi baterako bi aldiz eten badira ordainketan
berandutzeagatik, miMovistar Konektibitate-zerbitzua behin betiko etengo da:

Azkenik, zerbitzua ez ordaintzeagatik behin betiko eteten bada, Bezeroak hautatu duen
Gailua alokatzeko kontratua bertan behera geldituko da, eta Gailuaren Baldintzetan
xedatutakoari jarraituko zaio.

8. MiMovistar-ekin sinatutako kontratuen iraupena

Kontratu honek hilean 24 hilabete iraungo du gehienez ere sinatzen denetik. Epe hori
betetakoan, kontratua automatikoki luzatuko da hilero, 24 hilabeteko epe berri batera arte,
besterik eskatu ezean. Luzapen horren ondoren, Bezeroak eskubidea izango du kontratua
edozein unetan bertan behera uzteko, gehienez ere hilabete lehenago jakinarazita, eta ez
du inolako kosturik izango, aurreabisu-aldian zerbitzua jasotzearen kostua izan ezik.

8.1. Gailuarekin lotutako konpromisoak

Bezeroak gailu bat erostea erabakitzen badu, gailuaren alokairu-kontratuak 24 hilabeteko
Bezeroak gailu bat erostea erabakitzen badu, gailuaren alokairu-kontratuak 24 hilabeteko
iraupena izango du, eta automatikoki luzatu ahal izango da beste 24 hilabeteko epea
osatu arte, kontratuaren 3. eranskinean jasota dagoenaren arabera.

miMovistar-en edo eskaintza horretan sartzen den zerbitzu mugikorraren baja aurrez
ematen bada, Gailuaren Baldintzetan xedatutakoari jarraituko zaio.

9. Datu pertsonalen babesa.

Movistar-ek jakinarazten du bere bezeroen datuak Movistar-en Pribatutasun-politikan
ezarritakoaren arabera tratatuko direla. Klausula honetan jasotzen da horren oinarrizko
informazioa. Horren eduki osoa esteka honetan, www.movistar.es/privacidad,
www.movistar.es/privacidad, ale bat eskatuz 1004 zenbakian edo Movistar Dendetan.

Datu pertsonalak babesteko Europako araudiarekin bat etorriz, eta Politika horretan
ezarritakoaren arabera, Grupo Telefónica-ko enpresa hauek MovistarBezeroaren datu
pertsonalen tratamenduaren erantzule dira, kontratatuta dituen produktu eta zerbitzuen
arabera: Telefónica de España, S.A.U. eta Telefónica Móviles España, S.A.U.
(aurrerantzean eta batera deituak, klausula honetan ezarritako ondoreetan, “Movistar”).
Movistar-en, bezeroaren datuak Zerbitzua emateko tratatuko ditugu, bai eta, Movistar
bezero gisa, Pribatutasun-politikan jasotako baldintzetan ahalbidetzen edo baimentzen
dizkigun beste helburu batzuetarako ere. Politika horretan, gainera, bezeroak bere
baimena behar duten beste tratamendu batzuei buruz erabaki ahal izateko behar duen
informazio guztia jasotzen da.

Bezeroak ekitaldi honetan aurkezten duen kontratua gauzatzeko behar diren datu
pertsonalak, zerbitzua ematean lortutakoekin batera, eta arreta- eta merkaturatze-kanalen
bidez lortutakoak, Movistar-en titulartasuneko datu pertsonalen fitxategi informatizatuetan
sartuko dira.

Pribatutasun-politikan jasotako tratamenduez gain, Zerbitzua erabiltzeko baldintza hauek
onartzean, Bezeroari jakinarazten zaio miMovistar kontratatzeak dakartzan zerbitzuak
emateko baldintzetan deskribatutako datuen tratamendu espezifikoa; zehazki,
Bezeroarengandik edo erabiltzailearengandik lortutako datuak, zerbitzua edo produktua
ematetik eratorritako datuak, Movistar Produktu edo Zerbitzuen datuak, Movistar Plus+-en
egindako kontsumoen datuak, trafikoari buruzko datuak, web eta app bisiten datuak,
lokalizazio-datuak, gailutik emandako eta/edo lortutako datuak, eta, betiere, Movistar-ek
emandako edo zenbatetsitako datuak. Horien tratamendua beharrezkoa da kontratua
gauzatzeko Pribatutasun-politikan adierazitako helburu guztietarako, Zerbitzua emateko.

Bezeroaren datu horiek tratatzeak aukera ematen digu eraginkorragoak izateko eta
ematen dizkizugun zerbitzuetan ahalik eta segurtasun- eta konfiantza-mailarik handienak
izaten jarraitzeko. Horretarako, Bezeroari edo erabiltzaileari jakinarazten zaio bezero edo
erabiltzailearengandik lortutako datuak, bezero edo erabiltzailearengandik lortutako
datuak, zerbitzua edo produktua ematetik eratorritako datuak, Movistar Produktu edo
Zerbitzuen datuak, Movistar Plus+-en kontsumo-datuak, trafiko-datuak, web-bisiten
datuak, lokalizazio-datuak, gailutik emandako eta/edo lortutako datuak, eta Movistar-ek
sortutako edo zenbatetsitako helburuetarako datuak tratatu ahal izango ditugula, hau
egitea ahalbidetuko dizutenak:

- Edozein moduren bitartez zure konexiotik egiten diren trafiko anomaloei buruzko
zibersegurtasun-informazioa jasotzea, sare, sistema edo ekipoen segurtasuna kaltetzen
dutenak.

- Movistar Produktu edo Zerbitzuen eskaintza pertsonalizatuak jaso eta horietaz gozatzea
edozein moduren bitartez, Telefónica Taldeko zein enpresak ematen duen alde batera
utzita (Movistar produktu eta zerbitzuak eskaintzen dituzten Telefónica Taldeko enpresen
zerrenda eguneratua gure webguneko Pribatutasuna atalean aurki dezakezu, zehazki,
hemen: www.movistar.es/privacidad).

- Movistar produktu eta zerbitzuen eskaintzak pertsonalizatzea, Telefónica Taldeko zein
enpresak ematen dituen alde batera utzita, behin-behineko moduan aipatutako datuak
lagatuz hala behar izatekotan, barne-administrazioaren kudeaketa eta produktu eta
zerbitzu horien merkataritza-kudeaketa errazteko.

- Dagokionean, bere Movistar+ zerbitzuan (telebista eta beste gailuak) Movistar produktu
eta zerbitzuen edo bestelako hornitzaileen eskaintza pertsonalizatuak jasotzea.

Bestalde, pribatutasun-politikan aurreikusitako edozein helburutarako, Movistar-ek bere
tratamendua konfiantza-hornitzaileei eskatu ahal izango die. Hornitzaile horien eta bere
funtzioak burutzean datuen nazioarteko transferentziak egiten dituzten hornitzaileen
kategorien eguneratutako zerrenda hemen aurki dezakezu:
www.movistar.es/privacidad/info-adicional.

Era berean, Movistar-ek bermatzen du behar diren neurriak hartuko dituela datu horien
tratamendu konfidentziala ziurtatzeko, eta jakinarazten dio, araudi horren arabera,
datuetara sartzeko, haiek zuzentzeko, ezabatzeko, mugatzeko, aurka egiteko eta
eramateko eskubideak erabil ditzakeela. Horretarako, DATUAK erreferentzia duen idazki
bat bidali behar du helbide honetara: TE_datos@telefonica.com helbide elektronikoa,
idazki bat zuzentzen 46155, 28080 Madrid posta-kutxara, edo 224407 doako telefono-
zenbakiaren bidez.

10. Zerbitzuen erabilera egokia.

Bezeroak konpromisoa hartzen du Zerbitzuaren eta Movistar-ek ematen dizkion lotutako
bestelako zerbitzu guztien zerbitzuak eta prestazioak zentzuz erabiltzeko. Bezeroa izango
da Movistar-en aurreko erantzule, Zerbitzuari lehen adierazi ez den erabileraren bat
ematen bazaio eta baldin eta erabilera horrek Movistar-i edo hirugarrenei kalte egin
badiezaieke, eta, bereziki, Movistar zerbitzuak komunikazio pertsonaletatik kanpoko
(bezero partikularren kasuan) helbururen baterako erabiltzen badira edo zerbitzu horiek
birsaldu edo merkaturatzen badira.

Baldintza hauetan aurreikusten den erabilera ezberdina berekin dakartenei kalterik egin
gabe, honako hauek erabilera egokiaren kontrakotzat hartuko dira, besteak beste:

1. Deiak birbideratzeko zerbitzuen zenbakietara egindako deiak, trafikoa kontzentratu edo
eraldatzea dakartenak, bai eta Sare Adimenduneko 908 zenbakietara egindako deiak ere
(zenbaki bereziak: 02

2. Espresuki baztertzen da eta erabilera desegokitzat jotzen da telefonoguneetan,
SIMBOXean, deien bideratzaile masiboetan edo trafikoa kontzentratu edo eraldatzeko
bestelako elementuetan erabiltzea, edo dei masiboak egiteko, trafikoa birbideratzeko
zerbitzuetarako eta/edo, oro har, trafiko-hustubideak eratzeko erabiltzen direnak.

3. Halaber, debekatuta gelditzen da SMSen erabilera bidalketa masiboak ahalbidetzen
dituen aplikazio edo gailu bati konektatuta badago (adibidez, modem bat) edo, orokorrean,
SMSen bidalketa kontratu honetan zehaztutakoaren helbuetatik kanpo gelditzen bada.

4. Bezeroak ezingo du Zerbitzuaren birsalmentarik egin. Ezingo du Zerbitzua komertzialki
ustiatu ezta etekin ekonomikorik jaso (ez zuzena ezta zeharkakoa ere) Zerbitzua edo
horren gaitasun edo funtzionalitateren bat birsaltzeagatik.

5. Ezin izango dira zuzendu zerbitzuak eskaintzen dituen aukerak (edozein prestazio eta
erabilera motan) urrutiko entzute- edo zaintza-helburuetara, ezta partikularren arteko
komunikazioa ezartzeko helburua ez duen edozein konexiora ere, horren iraupena
edozein dela ere.

Sare-pilaketa bat ematekotan, P2P eta zuzeneko deskargen atariei dagokion trafikoari
gainerako trafiko motei baino lehentasun txikiagoa eman ahal izango zaie.

6.Ibiltaritzari buruzko Europako Erregelamenduan zehaztutakoaren arabera, erabilera
oker, gehiegizko erabilera edo iruzurrezko erabileraren bat hautematen bada, errekargu
bat ezarri ahal izango da Ibiltaritzaren 1. gunean edo EB gunean. Halaber, hurrengo
paragrafoan adierazitako kasuren bat ematen bada, aplikagarriak diren edozein jarduketa
ezarri ahal izango dira, deskribatutako helburu-adierazleetan oinarritutako kontrol-
mekanismoak aplikatuz.

Honako hau hartuko da “zentzuzko erabilera-politika” gainditzen duen erabileratzat: ·

- Bezeroak EB eta EEE Ibiltaritzan izandako presentzia eta kontsumo nagusia, presentzia
eta trafiko nazionalarekin alderatuta. ·

- Gehienbat Ibiltaritza-erabilerari lotutako SIM txartelen inaktibitate luzea.

- Bezero beraren SIM txartel anitzen erosketa eta erabilera sekuentziala Ibiltaritzan.

- Movistar-en SIM txartelen birsalmenta antolatua

7.Espainiako edo Europako araudiaren kontra doan edozein erabilera. Adibidez, zerbitzua
kontratatzeko momentuan indarrean zegoen edukiari, jabetza intelektualari, segurtasunari
edo pribatutasunari buruzko araudietan zehaztutakoa urratzea.

Aipatutako kasu horietan guztietan, bai eta modu desegokian edo zerbitzurako
aurreikusitako komunikazio partikularraren xedearekin bat ez datorren beste edozein
kasutan ere, Movistar-ek eskubidea du Zerbitzua behin betiko eteteko (hala erabakiz gero,
bezeroak Movistar-ek eskatutako bermeak aurkezten baditu zerbitzua berrezarri ahal
izanik), bai eta Zerbitzua behar bezala ez erabiltzeagatik ondorioztutako edozein motatako
trafikoa kobratzeko ere (SMSak, deiak, datuak, etab.). Kasu horretan, une bakoitzean
indarrean dagoen erabilitakoagatik ordaintzeko modalitateko prezio estandarren arabera
tarifikatuko da, www.movistar.es webgunean argitaratuta eta eskuragarri dagoen
Telefónica Móviles España, S.A.U.-
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ren prezio-katalogoaren arabera. Kasu horietan, ezin da aplikatu Zerbitzuari edo beste edozein
sustapeni lotutako prezio-murrizketarik, trafiko-frankiziarik edo egungo edo etorkizuneko
edozein zerbitzuren prezioa gutxitzea dakarren aurrezki-modulurik.

Bezeroa izango da erantzule Movistar-en aurrean, kontratu honen esparruan dituen
betebeharrak ez betetzeagatik (errua edo zabarkeria egonez gero) edo aplikatu beharreko
araudia hausteagatik eragindako kalte eta galera eraginkor eta frogatuengatik, are izen
onekoak ere, horrek Movistar eta/edo beste edozein hirugarrenen aurkako iruzurrezko
jarduerak egiten laguntzen duenean. Horretarako, Bezeroak ez du egingo jarduketarik (egitez
edo ez-egitez) bere linean edo kontratu honetan aurreikusi gabeko erabilera dakarren beste
edozein jarduerarik, ez eta Movistar-ek ematen dizkion lotutako bestelako zerbitzuetan ere.
Movistar-ek berehala eten ahal izango du zerbitzua, Bezeroak betebehar hori larriki betetzen
duela egiaztatzen badu.

Aurrekoa alde batera utzita, eta azaldutakoaren arabera zerbitzua behar ez bezala erabiltzen
bada, etorkizunean antzeko erabilerak izango direla aurreikusita, Movistar-ek eskubidea du
Bezeroari, aldez aurretik jakinarazi ondoren, adierazitako erabilera-ereduekin bat datorren
tarifa-modalitaterik egokiena esleitzeko, honek merkatuan eskuragarri daudenen artean
komenigarriagotzat jotzen duen beste edozein modalitateri kalterik egin gabe.

11. Movistar-en egiaztatze- eta erregularizatze-ahalmenak.

Movistar-ek eskubidea du edozein unetan Bezero bat HORECAS Bezero dela egiaztatzeko,
eta, horretarako, uneoro dagokion ikuskatzailearekin lankidetzan aritu beharko du. HORECAS
Bezeroa dela frogatzen bada, miMovistar baimenik gabe erabiltzen ari dela esan nahi du. Kasu
horretan, Movistar-ek eskubidea du bezeroa lokal publikoetarako edo apustu-lokaletarako
berariazko Fusión+ Bar zerbitzura erregularizatzeko.

12. miMovistar-en aldaketak.

Bezeroak konpromisoa hartzen du kontratuko datuetan aldaketarik izanez gero Movistar-i
jakinarazteko, batez ere fakturazio-helbideari eta ordainketak helbideratzeko banku-kontuari
dagokienez.

Aldeen arteko prestazioen oreka berrezartzeko, Movistar-ek kontratuan ezarritako baldintzak
aldatu ahal izango ditu, eta, bereziki, kontratuaren prezioa, arrazoi hauetako batengatik,
Movistar-ek zerbitzuaren tarifak finkatu ondoren gertatutako egoeraren bat ematen bada:

- Movistar enpresaren sektoreko kostuak handitzea, estaldura, sarearen kalitatea edo
emandako zerbitzuaren ezaugarriak hobetzeko.

- Zerbitzua emateko baldintzei eragiten dieten arau-aldaketak (zergak, tasak edo ebazpen
administratibo edo judizialak barne).

- Kontsumorako prezioen indizearen (KPI) edo, horrelakorik ezean, prezio industrialen
indizearen (IPRI) gehikuntza.

Movistar-ek edozein aldaketaren berri emango dio bezeroari aldaketa gauzatu baino hilabete
BAT(1) lehenago gutxienez, eta zer arrazoirengatik egiten duen adieraziko dio. Bezeroak
kontratua penalizaziorik gabe amaitzeko eskubidea izango du, bezeroak berak hartutako beste
konpromiso batzuen kalterik gabe. Hilabeteko epean Movistar-ek jakinarazpenik jaso ez badu,
Bezeroak aldaketak onartzen dituela ulertuko da.

13. Kontratua lagatzea.

Kontratu honen xede den zerbitzua pertsonala da, baina bezeroak hirugarren bati laga
diezaioke, Movistar edo Telefónica Móviles España, S.A.U.-k baimena eman ondoren. Movistar
edo Telefónica Móviles España, S.A.U.-k kontratu hau laga ahal izango du, indarrean dagoen
araudiaren arabera bezeroari aurrez jakinarazita, eta bezeroak kontratua suntsiarazteko izan
dezakeen eskubidea ukatu gabe.Aurrekoari kalterik egin gabe, miMovistar-en baja emanez
gero, linea mugikorrei dagokion kontratuaren eta fakturazioaren kudeaketa Telefónica Móviles
España-k egingo du berriro.
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Hurrengo zerrenda Konektibitate-zerbitzuarekin batera kontrata daitezkeen Zerbitzu
Osagarrien sorta nagusia da, eta zabaldu egin daiteke, eskaintza komertziala etengabe
aldatzen ari baita. Horri dagokionez, Eranskin honetan adierazitako maila bakoitzerako
une bakoitzean eskuragarri dauden Zerbitzu Gehigarriei buruzko informazio osoa nahi
izanez gero, jo movistar.es webgunera. Movistar-ek edozein unetan eta aldez aurretik
jakinarazi gabe alda dezake zerrenda, Bezeroa erabiltzen ari den Zerbitzuari ez baitio
eragiten:

1) TELEBISTAKO ZERBITZU GEHIGARRIAK:

Aipatutako zerbitzuak kontratatzeko, Movistar Plus+ moduluen Baldintza Partikularrak
sinatu beharko ditu Bezeroak,

www.movistar.es/contratos helbidean eskuragarri.

(1) Netflix Zerbitzurako Sarbidea duten Eskaintzak: Telebistako Zerbitzu Gehigarri hau
kontratatuz gero, bezeroak Netflix-en sartzeko Baldintza Partikularretan harpidetu behar
du MiMovistar zerbitzuaren barruan, www.movistar.es/contratos helbidean eskuragarri.

(2) Disney+ Zerbitzurako Sarbidea duten Eskaintzak: Telebistako Zerbitzu Gehigarri hau
kontratatzeak berekin dakar Bezeroak Movistar-en Disney+-era sartzeko Baldintza
Partikularretan harpidetzea, www.movistar.es/contratos helbidean eskuragarri.

(3) Dazn Zerbitzurako Sarbidea duten Eskaintzak: Telebistako Zerbitzu Gehigarri hau
kontratatzeak berekin dakar Bezeroak Movistar-en Dazn-era Sartzeko Baldintza
Partikularretan harpidetzea,

www.movistar.es/contratos helbidean eskuragarri.

2) KONEKTAGARRITASUN-ZERBITZU GEHIGARRIAK:

Aurreko taulan adierazitako Zerbitzuen prestazio zehatza kasuan kasuko Baldintza
Orokorretan eta/edo Partikularretan adierazitakoaren arabera egingo da,
movistar.es/contratos helbidean eskuragarri.

Prezioak BEZa barne. Penintsulan eta Balearretan %21eko BEZa aplikatzen da, Ceutan
%10eko IPSIa, Melillan %8ko IPSIa eta Kanarietan %7ko IGICa.

(*) Modalitate hau miMovistar Conecta Max 300Mb Oinarrizko Zerbitzua, Zuntzu Optikoa
modalitatean, kontratatuta duten bezeroentzat baino ez dago eskuragarri

Movistar Plus+ Zerbitzuak Prezioa

Movistar Plus+ Esencial 11 €/hilabetea

LaLiga 32 €/hilabetea

Champions y Europa League 21 €/hilabetea

Ficción con Netflix X2 (1) (2) 26 €/hilabetea

Ficción con Netflix X4 (1) (2) 31 €/hilabetea

Todo el Fútbol 45 €/hilabetea

Netflix X2(1) 12 €/hilabetea

Netflix X4(1) 17 €/hilabetea

Deportes (3) 19 €/hilabetea

Ficción (2) 16 €/hilabetea

Konektibitate-zerbitzuak Prezioa

Mugikorretara dei mugagabeak 6,00 €/hilabetea

Zuntza 1Gb arte*

Plus Plus
10,00 €/hilabetea

Konektibitate-

zerbitzuak

prezioarekin

Movistar Max

prezioarekin

Mugagabea Movistar eta

Movistar x2 mugagabea

Internet Segunda Residencia 31 €/hilabetea 16 €/hilabetea

Internet Segunda Residencia Plus
37,99 €/
hilabetea

22,99 €/
hilabetea

Konektibitate-zerbitzuak Prezioa

Línea Infinita 20,9 €/ hilabetea

Línea XL 15,9 €/ hilabetea

Línea L 7,9 €/ hilabetea
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1. Helburua

Baldintza berezi hauek erosteko aukera duen Gailuaren alokairuari aplikatuko zaizkie;
Bezeroak miMovistar Zerbitzua merkeago esleitzea erabaki du, eta, beraz, ezinbestekoa da
Bezeroak miMovistar-en Konektagarritasun Oinarrizko Zerbitzua aldez aurretik kontratatuta
izatea Gailu batez baliatzeko aukera ematen duen eskaintza batekin.

Baldintza Partikular hauek Movistar-en Eskuragarri dauden eta Erosteko aukera duten
Gailuen Alokairuaren Baldintza Orokorren aplikazio-eremuaren mende daude (hemendik
aurrera, Baldintza Orokorrak). Baldintza horiek www.movistar.es/contratos helbidean daude
argitaratuta, eta miMovistar-en dagoen gailura hedatuko dira Baldintza Orokor horietan
jasotako aurreikuspen guztiak, bi aldeentzako eskubideak eta betebeharrak barne.

Alde horretatik, Baldintza Orokor horiek Baldintza Berezi hauek osatzen dituzte, bertan
aurreikusten ez den guztian.

2. Prezioa eta fakturazioa

Gailuaren alokairuaren prezioa bat etorriko da Bezeroak kontratatuta dituen
Konektibitatearen Oinarrizko Zerbitzu eta Zerbitzu Gehigarriekin, Baldintza berezi hauetako
“Gailua” atalean adierazitakoaren arabera:

• Prezioa hilero sortuko da, eta Telefónica de España, S.A.U.-k fakturatuko du miMovistar
Zerbitzuaren fakturan.

• Bezeroa Konektibitatearen Oinarrizko Zerbitzutik aldatzen bada eta/edo gailuaren prezioa
Oinarrizko Zerbitzuaren barruan egotea eragin dezaketen Zerbitzu Gehigarrien baja
ematen badu, hautatutako Gailuaren alokairuaren prezioa aldatu egin daiteke aurrez
hautatutako Gailuaren mailaren eta Oinarrizko Zerbitzu berriaren arabera, Baldintza
Partikular hauetan jasotako prezioen taularen arabera.

3. Gailuak

Une bakoitzean maila jakin bati dagozkion Gailu Gehigarriaren Gailu eta sorta guztiak web
orri hauetan kontsultatu ahal izango dira, kontratatutako gamaren arabera, edo horiek
ordezkatzen dituzten Movistar-en web orrietan, aurrez jakinaraziko zaizkionak Bezeroari:

• Oinarrizko Gama: www.movistar.es/dispositivobv

• Gama Aurreratua: www.movistar.es/dispositivomv

• Premium Gama: www.movistar.es/dispositivoav

4. Iraupena eta aldaketak

Baldintza Orokorretan ezartzen den bezala, Baldintza Berezi hauek sinatzen diren unean
sartuko da indarrean Gailua alokatzeko zerbitzua, eta epe honetan egongo da indarrean:

- Bezeroak 24 hilabeteko hasierako epea izango du, miMovistar zerbitzuari lotua, baldintza
hauen arabera.

- Hasierako aldia igaro ondoren, alokairu-kontratua automatikoki luzatuko da beste 24
hilabetez.

- Aurrekoa aplikatuko da, Bezeroak aukera hauetako bat aukeratzea erabakitzen ez badu
(horretarako, Movistar-i jakinarazi beharko dio espresuki):

(i) Gailua erosteko aukera gauzatzea, Baldintza Orokorretan aurreikusitako kalkuluaren
arabera

(ii) Gailua zure miMovistar Zerbitzutik bereiztea, eta kuota miMovistar Zerbitzurik gabe
ordaintzera pasatzea, haren ordez.

Nolanahi ere, bai kontratuaren hasierako epea amaitu baino lehen edo automatikoki luzatu
ondoren, Bezeroak miMovistar Zerbitzuan aldez aurretik baja ematea erabakitzen badu,
aukeratutako gailuaren alokairu-zerbitzuarekin jarraituko du. Kasu horietan, Zerbitzuaren
prezioa hilabeteka sorraraziko da, 1. Eranskinean adierazitako aukeratutako Gailuaren
mailari lotutako alokairuaren mi Movistar Zerbitzurik gabeko Kuotaren prezioaren arabera,
eta kontratua amaitu arte.

Bezeroak hala adierazten badu bere lotutako linea mugikorra mantendu ahal izango du;
kasu horretan, Telefónica Móviles España, S.A.U.-k linea mugikorrak erabiltzeko ahots- eta
datu-zerbitzua ematea Bezeroari ez da kontratu honen xede izango; miMovistar-en
Baldintza Partikularretan ezarritakoaren arabera kontratatuko da, eta kontratu horiek
zerbitzu horietarako une bakoitzean ezarrita dituen baldintzen arabera arautuko dira.

5. Borondatezko baja aurreratua

Bezeroak erabakitzen badu Gailua Alokatzeko Zerbitzuan borondatez aldez aurretik baja
ematea hasierako epea amaitu baino lehen, edo automatikoki luzatzea onartu ondoren, edo
miMovistar Zerbitzutik bereizi ondoren, Bezeroak hautatutako gailua itzuli egin beharko du.
Kasu horretan, Baldintza Berezi hauetan aurreikusitako Terminal Eguneratu (CTA)
haztatuaren Kostuaren zenbatekoa aplikatuko zaio.

Bezeroak ez badu Gailua itzultzen edo ez badu itzultzen Erosteko aukera duten Movistar
Gailuen Alokairu-zerbitzuaren Baldintza Orokorren 6.5 eta 6.6 ataletan ezarritako
baldintzen arabera, Terminal Eguneratuaren Kostuaren (CTA) ondoriozko zenbatekoa
aplikatuko zaio.

CTA Gailu Gehigarriaren hasierako kostua da, alokairuan bete ez diren gainerako egunekin
biderkatuta, eta alokairuaren iraupenaren denbora osoarekin zatituta, egunetan kalkulatuta:
CTA= (Gailuaren kostua / 1461) x (1461 - alokairua hasi zenetik igarotako egunak).

6. Erosteko aukera

Bezeroak edozein unetan erabil dezake Gailua erosteko aukera, Alokairuaren Baldintza
Orokorretan ezarritako moduan eta baldintzetan.

7. Ebazpena

Kontratu hau iraungiko da, zuzenbidean onartutako arrazoi orokorrez gain, miMovistar
Zerbitzuaren kuotak ez ordaintzeagatik.

8. Atzera egitea

Kontsumitzaile eta Erabiltzaileen Defentsarako Lege Orokorraren testu bateginean
(azaroaren 16ko 1/2007 Legegintzako Errege Dekretua) xedatutakoa kontuan hartuta,
bezeroak ez du atzera egiteko eskubiderik izango aurrez aurreko establezimenduetan
kontratatuz gero.
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Bezeroak Gailu hauetako bat aukeratu ahal izango du:

• Smartphoneak
• Tabletak
• Telebistak
• Ordenagailuak
• Erloju adimendunak (Smartwatch-ak)
• Bideo-kontsolak
• Etxetresna elektrikoak

Zerbitzu honetako Gailu-motak handitu egin daitezke, eskaintza komertziala etengabe
aldatzen ari baita. Horri dagokionez, Eranskin honetan adierazitako maila bakoitzerako
une bakoitzean eskuragarri dauden Gailuei buruzko informazio osoa nahi izanez gero, jo
movistar.es webgunera.

Hautatutako Gailuarengatik Bezeroak ordaindu beharreko zenbatekoa honela kalkulatuko
da, aukeratutako Oinarrizko Zerbitzuaren gamaren eta kontratatutako Zerbitzu Osagarrien
arabera:

tu ahal izango du:

Penintsulan eta Balearretan %21eko BEZa aplikatzen da, Ceutan %10eko IPSIa, Melillan
%8ko IPSIa eta Kanarietan %7ko IGICa.

• Premium Gama: miMovistar Zerbitzua (Movistar Max izan ezik gune arautuan*) TV 
Ficción con Netflix eta Todo el Fútbol paketeak elkarrekin kontratatzen duten bezeroei
aplikatzen zaie, Movistar Ilimitado x4 hauekin batera kontratatzen duten bezeroei ere 
aplikatzen zaie: Ficción con LaLiga, Champions y Europa League, Ficción con Netflix edo
Todo el Fútbol.

• Gama Aurreratua: miMovistar Zerbitzua (Movistar Max izan ezik gune arautuan*) TV 
LaLiga, Champions eta Europa League, Ficción con Netflix edo Todo el Fútbol paketeak
elkarrekin kontratatzen duten bezeroei aplikatzen zaie, Movistar Ilimitado x4 hauekin
kontratatzean ere aplikatzen da hori: Movistar Plus+ Inicia edo Movistar Plus+ Esencial.

• Oinarrizko Gama: miMovistar Zerbitzua (Movistar Max izan ezik gune arautuan*) 
Movistar Plus+ Inicia edo Movistar Plus+ Esencial paketeak elkarrekin kontratatzen duten
bezeroei aplikatzen zaie, bai eta Fusión Inicia Infinito, Fusión Inicia eta Fusión 0 
zerbitzuen bezeroei ere.

Bezeroak Gailuaren Alokairu-kontratua indarrean dagoen bitartean kontratatuak dituen
zerbitzuak aldatzen baditu, Bezeroak Gailuagatik ordaindu behar duen zenbatekoa igo
edo jaitsi egin daiteke, aurreko taulan adierazitakoaren arabera.

Nolanahi ere, zerbitzu mugikorrean baja emanda ez da automatikoki emango Bezeroak 
aukeratutako Gailuaren alokairuaren baja; kasu horretan, aplikatu beharreko Baldintza 
Orokorretan eta/edo Partikularretan xedatutakoari jarraituko zaio.

Premium Gama: miMovistar Zerbitzua (Movistar Max izan ezik gune arautuan*) TV Ficción 
con Netflix eta Todo el Fútbol paketeak elkarrekin kontratatzen duten bezeroei aplikatzen
zaie, Movistar Ilimitado x4 hauekin batera kontratatzen duten bezeroei ere aplikatzen zaie: 
Ficción con LaLiga, Champions y Europa League, Ficción con Netflix edo Todo el Fútbol.

Gama Aurreratua: miMovistar Zerbitzua (Movistar Max izan ezik gune arautuan*) TV 
LaLiga, Champions eta Europa League, Ficción con Netflix edo Todo el Fútbol paketeak
elkarrekin kontratatzen duten bezeroei aplikatzen zaie, Movistar Ilimitado x4 hauekin
kontratatzean ere aplikatzen da hori: Movistar Plus+ Inicia edo Movistar Plus+ Esencial.

Oinarrizko Gama: miMovistar Zerbitzua (Movistar Max izan ezik gune arautuan*) Movistar 
Plus+ Inicia edo Movistar Plus+ Esencial paketeak elkarrekin kontratatzen duten bezeroei
aplikatzen zaie, bai eta Fusión Inicia Infinito, Fusión Inicia eta Fusión 0 zerbitzuen
bezeroei ere.

Nolanahi ere, zerbitzu mugikorrean baja emanda ez da automatikoki emango Bezeroak 
aukeratutako Gailuaren alokairuaren baja; kasu horretan, aplikatu beharreko Baldintza 
Orokorretan eta/edo Partikularretan xedatutakoari jarraituko zaio.

Gainera, Bezeroak zerbitzu bakoitzean hartutako iraupen-konpromisoei eutsiko zaie, haiei 
dagozkien Baldintzetan ezarritakoaren arabera.

Penintsulan eta Balearretan %21eko BEZa aplikatzen da, Ceutan %10eko IPSIa, Melillan
%8ko IPSIa eta Kanarietan %7ko IGICa.

(*) Gune arautua: CNMCk, erregulazio-mailan, etxerainoko Zuntz optikoko sareen
operadoreen artean benetako lehia dagoela identifikatu duen Espainiako lurraldeko
udalerriren baten barruan ez dauden etxebizitzak, horrek Gune Lehiakor gisa adierazten
dituenean, hemen eskuragarri: www.movistar.es/zc
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MAILA
Kuota

miMovistar 

gabe

Premium

Gama

Gama

Aurreratua

Oinarrizko

Gama

1A 3 €/hil. 0 €/hil. 0 €/hil. 0 €/hil.

1B 3,5 €/hil. 0 €/hil. 0 €/hil. 0,5 €/hil.

1C 4,5 €/hil. 0 €/hil. 1,5 €/hil. 1,5 €/hil.

1D 5,5 €/hil. 0 €/hil. 2,5 €/hil. 2,5 €/hil.

1E 6 €/hil. 3 €/hil. 3 €/hil. 3 €/hil.

1K 8,5 €/hil. 5,5 €/hil. 5,5 €/hil. 5,5 €/hil.

1Z 9 €/hil. 6 €/hil. 6 €/hil. 6 €/hil.

1M 10 €/hil. 7 €/hil. 7 €/hil. 7 €/hil.

1H 12 €/hil. 9 €/hil. 9 €/hil. 9 €/hil.

1Y 15 €/hil. 12 €/hil. 12 €/hil. 12 €/hil.

1N 15,5 €/hil. 12,5 €/hil. 12,5 €/hil. 12,5 €/hil.

1I 17,5 €/hil. 14,5 €/hil. 14,5 €/hil. 14,5 €/hil.

1J 19,5 €/hil. 16,5 €/hil. 16,5 €/hil. 16,5 €/hil.

1T 20 €/hil. 17 €/hil. 17 €/hil. 17 €/hil.

1F 21 €/hil. 18 €/hil. 18 €/hil. 18 €/hil.

1W 23 €/hil. 20 €/hil. 20 €/hil. 20 €/hil.

1O 23,5 €/hil. 20,5 €/hil. 20,5 €/hil. 20,5 €/hil.

1G 26 €/hil. 23 €/hil. 23 €/hil. 23 €/hil.

1L 28 €/hil. 25 €/hil. 25 €/hil. 25 €/hil.

1P 29 €/hil. 26 €/hil. 26 €/hil. 26 €/hil.

1X 29,5 €/hil. 26,5 €/hil. 26,5 €/hil. 26,5 €/hil.

1Q 31,5 €/hil. 28,5 €/hil. 28,5 €/hil. 28,5 €/hil.

1U 33 €/hil. 30 €/hil. 30 €/hil. 30 €/hil.

1V 35,5 €/hil. 32,5 €/hil. 32,5 €/hil. 32,5 €/hil.

1R 14 €/hil. 11 €/hil. 11 €/hil. 11 €/hil.

1S 6,5 €/hil. 3,5 €/hil. 3,5 €/hil. 3,5 €/hil.

2B 27 €/hil. 24 €/hil. 24 €/hil. 24 €/hil.

2C 9,5 €/hil. 6,5 €/hil. 6,5 €/hil. 6,5 €/hil.

2D 17 €/hil. 14 €/hil. 14 €/hil. 14 €/hil.

2E 11,5 €/hil. 8,5 €/hil. 8,5 €/hil. 8,5 €/hil.

2F 18 €/hil. 15 €/hil. 15 €/hil. 15 €/hil.

2G 19 €/hil. 16 €/hil. 16 €/hil. 16 €/hil.

2H 22 €/hil. 19 €/hil. 19 €/hil. 19 €/hil.

2I 24,5 €/hil. 21,5 €/hil. 21,5 €/hil. 21,5 €/hil.

2J 25 €/hil. 22 €/hil. 22 €/hil. 22 €/hil.

2K 20 €/hil. 17 €/hil. 17 €/hil. 17 €/hil.

2L 21,5 €/hil. 18,5 €/hil. 18,5 €/hil. 18,5 €/hil.

2M 4 €/hil. 0 €/hil. 0 €/hil. 1 €/hil.

2N 12,5 €/hil. 9,5 €/hil. 9,5 €/hil. 9,5 €/hil.

2O 8 €/hil. 5 €/hil. 5 €/hil. 5 €/hil.

2Q 22,5 €/hil. 19,5 €/hil. 19,5 €/hil. 19,5 €/hil.

2S 16 €/hil. 13 €/hil. 13 €/hil. 13 €/hil.

2U 4,5 €/hil. 1,5 €/hil. 1,5 €/hil. 1,5 €/hil.

2T 10,5 €/hil. 7,5 €/hil. 7,5 €/hil. 7,5 €/hil.



Bezeroak onartzen du Movistar-ek zerbitzua berehala ematen hastea, behin-behineko linea baten bidez. Bezeroak linea hori uzteko eskatzen badu, 130 euro ordaindu beharko dizkio
Movistar-i instalazio-kuota gisa, zerbitzuaren baldintzetan adierazitakoaren arabera.

Ordaintzen ez bada, zorrari buruzko datuak kreditu-informazioko sistemak kudeatzen dituzten entitate hauei jakinarazi ahal izango zaizkie: ASNEF, EQUIFAX IBERICA, S.L. merkataritza-enpresak
kudeatzen duen sistema; BADEXCUG, Experian Bureau de Crédito, S.A. merkataritza-enpresak kudeatzen duen sistema, eta BEZEROARI behar bezala jakinarazten zaion beste edozein.
Sinatzaileak kontratu honetan txertatutako datuak zuzenak direla adierazten du, eta baimena ematen du horiek egiaztatzeko. Era berean, bezeroak adierazten du ondo ezagutzen eta osorik
onartzen dituela orain aurkezten zaizkion Movistar Fusión zerbitzuko baldintzak eta tarifak. Bi aldeek bi aleko kontratu hau sinatzen dute, ados daudela egiaztatzeko. Bezeroaren ordezkari
moduan, behean sinatzen duenak berariaz adierazten du bere jokabiderako ahalmena edo baimena nahikoa dela bezeroa ekitaldi honetan behartzeko, eta ahalmen edo baimen hori ez duela 
ezerk ezeztatzen edo mugatzen.
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(1) Movistar Ilimitado x4: Hileko kuota 99,92 € (120,90 € BEZa barne). Hau hartzen du barne: Finkotik: banakako linearen kuota, internet 1 Gb arte/1 Gb arte (Fibra Simétrica 1 Gb arte), internet 11,5 Mb
arte (ADSL Máxima Velocidad) edo internet 20 Mb arte (Acceso Fijo Radio), kontratatutako aukeraren arabera, Movistar Plus+ Inicia, U7D (Últimos Siete Días), Grabaciones (8) eta Movistar Plus+ en
dispositivos, dei mugagabeak finkoetara eta 550 min/hil mugikorretara (500 L-I eta 50 gehigarri edozein egunean) (5). Movistar Plus+ en dispositivos bakarrik eskuragarri etxeko erabilerarako.
Mugikorretik: Ilimitada Plus 4 linea mugikor ezaugarri hauekin: Dei mugagabeak, SMS mugagabeak eta internet mugikorra Datu mugagabeekin lurralde nazionalean (9). Aukeran, eta Bezeroak
kontratatu nahi badu, miMovistar gailu bat ere hartzen du barne (1. maila) alokairuan, baldintza hauetako 3. Eranskinean ezarritakoaren arabera. Hala ere, bezeroak maila handiagoko gailu bat aukeratu
ahal izango du, Bezeroak egiten dituen Zerbitzu Osagarrien kontratazioen arabera. Informazio guztia www.movistar.es/contratos helbidean.
(2) Movistar Ilimitado x2: Hileko kuota 75,13 € (90,90 € BEZa barne). Hau hartzen du barne: Finkotik: banakako linearen kuota, internet 1 Gb arte/1 Gb arte (Fibra Simétrica 1 Gb arte), internet 11,5 Mb
arte (ADSL Máxima Velocidad) edo internet 20 Mb arte (Acceso Fijo Radio), kontratatutako aukeraren arabera, Movistar Plus+ Inicia, U7D (Últimos Siete Días), Grabaciones (8) eta Movistar Plus+ en
dispositivos, dei mugagabeak finkoetara eta 550 min/hil mugikorretara (500 L-I eta 50 gehigarri edozein egunean) (5). Movistar Plus+ en dispositivos bakarrik eskuragarri etxeko erabilerarako.
Mugikorretik: Ilimitada Plus 2 linea mugikor ezaugarri hauekin: Dei mugagabeak, SMS mugagabeak eta internet mugikorra Datu mugagabeekin lurralde nazionalean (9). Aukeran, eta Bezeroak
kontratatu nahi badu, miMovistar gailu bat ere hartzen du barne (1. maila) alokairuan, baldintza hauetako 3. Eranskinean ezarritakoaren arabera. Hala ere, bezeroak maila handiagoko gailu bat aukeratu
ahal izango du, Bezeroak egiten dituen Zerbitzu Osagarrien kontratazioen arabera. Informazio guztia www.movistar.es/contratos helbidean.
(3) Movistar Ilimitado: Hileko kuota 61,90 € (74,90 € BEZa barne). Barne hartzen du: Finkotik: banakako linearen kuota, internet 1 Gb arte/1 Gb arte (Fibra Simétrica 1 Gb arte), internet 11,5 Mb arte
(ADSL Máxima Velocidad) edo internet 20 Mb arte (Acceso Fijo Radio), kontratatutako aukeraren arabera, Movistar Plus+ Inicia, U7D (Últimos Siete Días), Grabaciones (8) eta Movistar Plus+ en
dispositivos, dei mugagabeak finkoetara eta 550 min/hil mugikorretara (500 L-I eta 50 gehigarri edozein egunean) (5). Movistar Plus+ en dispositivos bakarrik eskuragarri etxeko erabilerarako.
Mugikorretik: Ilimitada Plis linea mugikor nagusia ezaugarri hauekin: Dei mugagabeak, SMS mugagabeak eta internet mugikorra Datu mugagabeekin lurralde nazionalean (9). Bigarren linea Ilimitada
Datos 5 GB: Ahots-deietan erabilitakoagatik ordaintzeko tarifa: 40 zentimo (BEZa barne) dei-ezarpenagatik eta 0 zentimo/minutu (gehienez 120 minutu dei bakoitzeko), Ilimitada internet mugikorra 5
GB/hil abiadura handienean (7). Aukeran, eta Bezeroak kontratatu nahi badu, miMovistar gailu bat ere hartzen du barne (1. maila) alokairuan, baldintza hauetako 3. Eranskinean ezarritakoaren arabera.
Hala ere, bezeroak maila handiagoko gailu bat aukeratu ahal izango du, Bezeroak egiten dituen Zerbitzu Osagarrien kontratazioen arabera. Informazio guztia www.movistar.es/contratos helbidean.
(4) Movistar Max: Hileko kuota 47,86 € (57,90 € BEZa barne). Hau hartzen du barne: Finkotik: banakako linearen kuota, internet 300 Mb/300 Mb (Fibra Simétrica 300 Mb), internet 11,5 Mb arte (ADSL

Máxima Velocidad), kontratatutako aukeraren arabera, Movistar Plus+ Inicia, U7D (Últimos Siete Días) eta Movistar Plus+ en dispositivos, dei mugagabeak finkoetara (5). Movistar Plus+ en dispositivos
bakarrik eskuragarri etxeko erabilerarako. Mugikorretik: Ilimitada 30 GB linea mugikor nagusia ezaugarri hauekin: Dei mugagabeak, SMS mugagabeak eta Ilimitada internet mugikorra 30 GB/hil
abiadura handienean (6). Bigarren linea Ilimitada Datos 5 GB: Ahots-deietan erabilitakoagatik ordaintzeko tarifa: 40 zentimo (BEZa barne) dei-ezarpenagatik eta 0 zentimo/minutu (gehienez 120 minutu
dei bakoitzeko), Ilimitada internet mugikorra 5 GB/hil abiadura handienean (7). Aukeran, Bezeroak kontratatu nahi badu, eta bakarrik instalazio-helbidea Gune Librean (10) duten bezeroentzat,
miMovistar gailu bat ere hartzen du barne (1A. maila) alokairuan, Baldintza hauen 3. eranskinean jasotzen den moduan. Hala ere, bezeroak maila handiagoko gailu bat aukeratu ahal izango du,
Bezeroak egiten dituen Zerbitzu Osagarrien kontratazioen arabera. Zerbitzu hau kontratatzen duten Conecta Max edo Conecta Max TV box bezeroek jatorrizko Interneteko abiadura 600 Mb/600 Mb
(600 Mb Zuntz Simetrikoa) mantenduko dute. Informazio guztia www.movistar.es/contratos helbidean.
(5) Finkotik estatuko mugikorretara egindako deiak, kontratatutako produktua barne hartzen duen frankizia gainditzen badute, kostu hau izango dute: dei-ezarpena: 0,2893 €, (0,35 € BEZa barne) eta
minutuko prezioa: 0,2066 €, (0,25 € BEZa barne).
(6) Abiadura maximoko datu-frankizia agortu ondoren, bezeroak 6 Mb-eko abiaduran nabigatzen jarraituko du, kostu gehigarririk gabe. EBn, Islandian, Liechtensteinen, Norvegian eta Erresuma Batuan
Ibiltaritza moduan erabilitako trafikoak 50 GB/hilabeteko muga izango du, 2023/06/14ra arte eta 30 GB/hileko 2023/06/15etik aurrera; Behin mugara iritsita, MB bakoitzeko prezioa 0,0021€/MB izango
da (prezioak BEZa barne).
(7) Abiadura maximoko datu-frankizia agortu ondoren, bezeroak 6 Mb-eko abiaduran nabigatzen jarraituko du, kostu gehigarririk gabe. EBn, Islandian, Liechtensteinen, Norvegian eta Erresuma Batuan
Ibiltaritza moduan erabilitako trafikoak 50 GB/hilabeteko muga izango du, 2023/06/14ra arte eta 8 GB/hileko 2023/06/15etik aurrera; Behin mugara iritsita, MB bakoitzeko prezioa 0,0021€/MB izango da
(prezioak BEZa barne).
(8) Satelite bidezko TB zerbitzua ematen bada: TB sateliteak ez ditu hauek barnean: U7D (Últimos Siete Días), grabazio-zerbitzua eta Multiacceso Hogar Movistar Plus+ en dispositivos-ekin.
(9) Datu mugagabeak bateraezina da Datu partekatuekin. Datuak partekatzekotan, linea mugikor hauetako bakoitzak ematen duen frankizia 30 GB/hil-era mugatuta dago, abiadura handienean. Behin
bukatuta Datu partekatuak modalitatearen linea mugikorren datuen frankiziak, bezeroak abiadura murriztuan nabigatzen jarraitu ahal izango du kostu gehigarririk gabe. Datuak partekatzen ez badira,
EBn, Islandian, Liechtensteinen, Norvegian eta Erresuma Batuan erabilitako ibiltaritza-datuen trafikoak 50 GB/hileko muga izango du; 50 GB-ak gainditzen direnean, MB bakoitzeko prezioa
0,0021€/MB-ekoa izango da (BEZa barne),
(10) Gune askeko etxebizitzat joko dira CNMCk, erregulazio-mailan, etxerainoko Zuntz optikoko sareen operadoreen artean benetako lehia dagoela identifikatu duen Espainiako lurraldeko udalerriren
baten barruan ez dauden etxebizitzak, horrek Gune Lehiakor gisa adierazten dituenean, hemen eskuragarri: www.movistar.es/zc
(*) Modalitate hau miMovistar Max 300Mb Oinarrizko Zerbitzua, Zuntzu Optikoa modalitatean, kontratatuta duten bezeroentzat baino ez dago eskuragarri.

Productuak Prezioa

Movistar ilimitado x4 1 120,90 €

Movistar ilimitado x2 2 90,90 €

Movistar ilimitado 3 74,90 €

Movistar Max 4 57,90 €

Konektibitate-zerbitzuak Prezioa

Mugikorretara dei mugagabeak 6,00 €

Zuntza 1Gb arte* 10,00 €


