CONDICIÓNS ESPECIAIS DE ARRENDAMENTO DE
DISPOSITIVOS MOVISTAR
1.- Obxecto
As presentes Condicións Especiais descritas a continuación (en diante, as
“Condicións Especiais”), teñen por obxecto regular o arrendamento con opción a
compra de Dispositivos (en diante, "o Servizo") por parte de TELEFÓNICA MÓVILES
ESPAÑA, S.A.U. (en diante, "Movistar”) con CIF núm. A-78923125, domiciliada en
Ronda de la Comunicación s/n, Distrito Telefónica, edificio Sur 3, 28050 Madrid,
inscrita no Rexistro Mercantil de Madrid, ST-1, Tomo 8958, Xeral 7804, da Sección
3ª do Libro de Sociedades, Folio 92, Folla nº 85226- 1, Inscrición 1ª, ao Cliente (en
diante, o "Cliente"), todo iso nas condicións que máis adiante se sinalan.
A aceptación sen reservas destas Condicións faise imprescindible para a prestación
do Servizo. Neste sentido, o Cliente manifesta que leu, entendeu e aceptou as
presentes Condicións Especiais, postas á súa disposición en todo momento e con
carácter
previo
á
contratación,
na
seguinte
páxina
web:
www.movistar.es/contratos.
1.2. Vinculación con outras Condicións
As Condicións Xerais de Arrendamento con Opción a Compra de Dispositivos
Movistar, que constan publicadas en www.movistar.es/contratos, completan as
presentes Condicións Especiais en todo o non previsto nas mesmas, prevalecendo,
en caso de contradición, o contido das presentes Condicións Especiais sobre as
anteriores.

2.- Ámbito de aplicación
As presentes Condicións Especiais serán de aplicación para os Clientes que teñan
contratados os servizos miMovistar ou Movistar Fusión nos seguintes termos:
Gama Premium: Aplícase aos clientes que contraten o Servizo miMovistar (excepto
Movistar Max nunha zona regulada*) xunto cos paquetes de TV Ficción con Netflix
e Todo el Fútbol simultaneamente, e tamén aos clientes dos servizos Fusión Total,
Fusión Total Plus, Fusión Pro 2 e Fusión Pro 4.
Gama Avanzada: Aplícase aos clientes que contraten o Servizo miMovistar (excepto
Movistar Max nunha zona regulada*) xunto cos paquetes de TV LaLiga, Champions

e Europa League, Ficción con Netflix ou Todo el Fútbol e tamén aos clientes dos
servizos de Fusión Selección, Fusión Selección Plus e Fusión Pro.
Gama Base: Aplícase aos clientes que contraten o Servizo miMovistar (excepto
Movistar Max nunha zona regulada*) con Movistar Plus+ Inicia ou Movistar Plus+
Esencial e tamén aos clientes dos servizos Fusión Inicia Infinito, Fusión Inicia e
Fusión 0.
(*) Zona regulada: Aqueles domicilios que non se atopen dentro dalgún dos
municipios do territorio de España nos que a CNMC identificara no ámbito normativo
que existe competencia efectiva entre operadores en redes de Fibra óptica ata o fogar
e declarados pola mesma como Zona Competitiva dispoñibles en www.movistar.es/
Os niveis 2P, 3P, 4T, 4Z, 5U, 5Z, 6S, 6X, 6M, 6T, 7Q, 8Q, 8S, 8P, 8U, 8V e 8W están
dispoñibles para contratacións ata o 14/09/2022 das modalidades incluídas en
Gama Premium e Gama Avanzada. Os niveis 2P, 3P e 6X están dispoñibles para
contratacións ata o 14/09/2022 das modalidades incluídas en Gama Base. En
xeral, estes niveis non están dispoñibles para a contratación con productos de Fibra
en zona regulada.

3.- Descrición e condicións
3.1. Oferta de Niveis adicionais
No caso de que o Cliente cumpra os requisitos sinalados na Cláusula 2 destas
Condicións Especiais, terá dereito a elixir os seguintes niveis adicionais aos indicados
no Anexo 1 das Condicións Xerais e/ou particulares de Arrendamento de
Dispositivos Movistar que resulten de aplicación:

Cota sen
miMovistar/Fusión

Gama
Premium

Gama
Avanzada

Gama
Base

NIVEL 2P

5€/mes

0 €/mes

0€/mes

0€/mes

NIVEL 3P

8€/mes

0 €/mes

0€/mes

0€/mes

NIVEL 4T

11€/mes

0 €/mes

0€/mes

8€/mes

NIVEL 4Z

13€/mes

0 €/mes

8€/mes

10€/mes

NIVEL 5U

15€/mes

0€/mes

8€/mes

12€/mes

NIVEL 5Z

20€/mes

10€/mes

10€/mes

17€/mes

NIVEL 6S

23€/mes

12€/mes

12€/mes

20€/mes

NIVEL 6X

25€/mes

5€/mes

5€/mes

16€/mes

NIVEL 6M

25€/mes

10€/mes

10€/mes

22€/mes

NIVEL 6T

25€/mes

12€/mes

12€/mes

22€/mes

NIVEL 6P

27€/mes

13€/mes

13€/mes

24€/mes

NIVEL 7Q

33€/mes

20€/mes

20€/mes

30€/mes

NIVEL 8Q

36€/mes

20€/mes

20€/mes

33€/mes

NIVEL 8S

36€/mes

22€/mes

22€/mes

33€/mes

NIVEL 8P

37€/mes

24€/mes

24€/mes

34€/mes

NIVEL 8U

37€/mes

34€/mes

34€/mes

34€/mes

NIVEL 8V

40€/mes

27€/mes

27€/mes

37€/mes

NIVEL 8W

40€/mes

37€/mes

37€/mes

37€/mes

Na Península e Baleares aplica o IVE 21 %, en Ceuta IPSI 10 %, en Melilla IPSI 8 % e
en Canarias IXIC 7 %.
No caso de baixa anticipada de miMovistar ou Fusión, a cota do Servizo será a
indicada como Cota sen miMovistar/Fusión na táboa anterior.
3.2. Condicións Particulares do Paquete de Dispositivos
En determinados niveis dos indicados na táboa anterior, o Cliente terá dereito a
optar por un “Paquete de Dispositivos”, de xeito que gozará de dous Dispositivos
principais polo prezo dun no réxime de arrendamento. Nestes casos, resultarán de
aplicación as seguintes Condicións Particulares:
Os dous dispositivos incluídos na oferta estarán suxeitos ao ámbito de aplicación das
Condicións Xerais de Arrendamento con Opción a Compra de Dispositivos Movistar
(en diante, Condicións Xerais), que se publican en www.movistar.es/contratos,
estendéndose a ambos os dispositivos todas as disposicións contidas nas
Condicións Xerais, incluídos os dereitos e obrigas previstos nas condicións para
ambas as partes. Neste sentido, as citadas Condicións Xerais completan as
presentes Condicións Particulares en todo o non previsto nas mesmas.
Os detalles concretos dos Dispositivos incluídos no Paquete (por exemplo, marca,
modelo, cor, capacidade, IMEI ou número de identificación ou de serie do Paquete,
etc.) recolleranse no documento específico que se lle facilitará ao Cliente no
momento da súa entrega.
O prezo polo arrendamento de ambos os dispositivos corresponderá ao nivel
escollido e á modalidade de miMovistar ou Fusión que teña contratada o Cliente, tal
e como se indica nos apartados 2 e 3 destas Condicións Especiais. O prezo

devindicarase por períodos mensuais e será facturado por Telefónica de España,
S.A.U. na factura correspondente dos servizos.
O Cliente gozará dun mantemento adecuado dos dous Dispositivos durante toda a
duración do contrato, que inclúe todas as operacións necesarias para garantir o seu
bo funcionamento durante a súa duración. No caso de que sexa necesaria a
reparación dun deles, o Cliente deberá entregar os dous dispositivos incluídos no
Paquete.
O servizo de arrendamento dos dous Dispositivos entrará en vigor no momento da
sinatura das presentes Condicións Particulares e estará en vigor durante un período
de 36 meses desde esa data.
O Paquete de Dispositivos funciona como unha única unidade. Neste sentido, no
caso de que o Cliente decida darse de baixa voluntaria anticipada do Servizo de
arrendamento, deberá facelo nos dous dispositivos, non sendo posible darse de
baixa de só dun deles. Se é o caso, o Cliente deberá devolver ambos os dous
dispositivos, e neste caso se lle aplicará o importe resultante do Custo do Terminal
Actualizado (CTA) ponderado previsto no Anexo ao Contrato de Arrendamento de
Dispositivos Movistar.
No caso de que o Cliente non devolva os dous dispositivos ou non o faga conforme
ás condicións establecidas nos apartados 6.5 e 6.6 das Condicións Xerais do
Arrendamento con Opción a Compra de Dispositivos Movistar, aplicaráselle o
importe resultante do Custo do Terminal Actualizado (CTA).
O CTA nestes casos é igual ao custo inicial do Paquete de Dispositivos en cuestión,
multiplicado polos días restantes non cumpridos do arrendamento e dividido polo
tempo total da duración do arrendamento calculado en días: CTA= (CUSTO Paquete
Dispositivos / 1095) x Días restantes arrendamento.
O Cliente tamén poderá exercer a opción de adquirir os dous dispositivos en calquera
momento, e neste caso terá que facelo nun só acto e nos mesmos termos e
condicións que os indicados nas Condicións Xerais. A opción de compra de un só
dispositivo non é posible.
Atendendo ao disposto no RD Lexislativo 1/2007, do 16 de novembro, polo que se
aproba o Texto Refundido da Lei Xeral para a Defensa dos Consumidores e Usuarios,
o cliente non terá dereito de desistencia en caso de contratacións en
establecementos presenciais.

4.- Prezo e Facturación
O prezo do servizo corresponderá ao nivel de Dispositivo e á modalidade de
miMovistar ou Fusión que contrate o Cliente, segundo o indicado nas Cláusulas 2 e
3 destas Condicións Especiais.

5. Modificación
O Cliente comprométese a comunicar a Movistar calquera cambio nos datos do
contrato, especialmente nos correspondentes ao enderezo de facturación e á conta
bancaria de domiciliación dos pagamentos.
Movistar, coa única finalidade de restablecer o equilibrio das prestacións entre as
Partes, poderá modificar as condicións establecidas no contrato e, en particular, o
seu prezo, por calquera das seguintes causas cando se deban a situacións
acontecidas posteriormente ao estabelecemento das tarifas do Servizo por parte
de Movistar:
-

-

-

Incremento dos custos do sector empresarial no que Movistar esté presente e
que redunden na cobertura, na calidade da rede ou nas características do
Servizo prestado.
Modificacións normativas (incluídos impostos, taxas ou resolucións
administrativas ou xudiciais) que afecten ás condicións de prestación do
Servizo.
Incremento do índice de prezos ao consumo (IPC) ou, no seu defecto, do índice
de prezos industriais (IPRI).

Movistar informará ao cliente de calquera modificación indicando o motivo preciso
polo que se debe, polo menos, con UN (1) mes de antelación á data en que a
modificación se faga efectiva, tendo o Cliente dereito a rescindir o contrato sen
penalización ningunha, sen prexuízo doutros compromisos adquiridos polo Cliente.
Transcorrido o prazo dun mes sen que Movistar recibira ningunha comunicación,
entenderase que o Cliente acepta as modificacións.

