
 

  

CONDICIONS DE COMPRAVENDA DE DISPOSITIUS 

MOVISTAR EN ARRENDAMENT 

 
 

1.  OBJECTE 

 

En el cas que el Client, titular del contracte d’arrendament del dispositiu Movistar, exerceixi el 
seu dret d’opció de compra després de sol·licitar la baixa voluntària anticipada del contracte, o 
al final del període de vigència de 48 mesos, hi seran aplicables aquestes Condicions.  

Aquestes Condicions regulen el contracte de compravenda del dispositiu Movistar en 
arrendament entre 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 al Registre Mercantil de Madrid, ST-1, Volum 8958, General 7804, de la 
Secció 3a del Llibre de Societats, Foli 92, Full núm. 5226-1, Inscripció 1a, com a part venedora, i 
el Client (d’ara endavant, el “Client”) com a part compradora del dispositiu. 

Les Condicions Generals d’Arrendament amb dret a compra de dispositiu Movistar i les 
Condicions Particulars del Servei amb Opció a gaudir del dispositiu en règim d’arrendament que 
el Client tingui contractat, que consten publicades a www.movistar.es/contratos, completen 
aquestes Condicions en tot el que no s’hi preveu.  

 

2. PREU, FACTURACIÓ I PAGAMENT 

 

En exercir l’opció de compra, el Client està obligat a pagar el preu del dispositiu, calculat d’acord 
amb la fórmula següent, i tenint en compte el moment en què s’exerceix aquesta opció de 
compra:  

Fins al 28 d’octubre del 2022: 

(COST INICIAL SMARTPHONE/1095) x (1095- dies passats des de l’inici de 
l’arrendament)+ 1 € 

Des del 29 d’octubre del 2022: 

(COST INICIAL SMARTPHONE/1461) x (1461- dies passats des de l’inici de 
l’arrendament) + 1 € 

 

 

El Cost Inicial del Dispositiu és el que consta a l’Annex del contracte d’arrendament de dispositiu.  

La facturació del dispositiu adquirit es farà en un càrrec únic en factura, que serà emesa per 
Telefónica Móviles España, SAU, en el format triat i acceptat pel Client per als serveis prèviament 
contractats amb Movistar. 



 

  

L’import serà exigible des del moment en què es presenti al cobrament la factura corresponent, 
la qual pagarà el Client, o un tercer, a través del compte a l’Entitat Bancària o Caixa d’Estalvis 
que, si escau, hagués indicat en les Condicions Generals de Prestació de Mòbils Movistar 
formalitzat amb Movistar o, si no se’n va indicar cap, en el compte que, a aquest efecte, indiqui 
en contractar miMovistar o Movistar Fusión, tot i que preval aquest darrer compte sobre 
qualsevol altre que hagués pogut indicar prèviament. Sens perjudici de l’anterior, el Client podrà 
sol·licitar un altre mitjà de pagament. 

En qualsevol dels casos, el Client reconeix i confirma el mandat per al cobrament de les factures 
corresponents a través del compte designat segons el que s’indica en aquesta clàusula.  

 

3. OBLIGACIONS 

 

3.1. OBLIGACIONS DEL CLIENT 

 

• El Client s’obliga o no fer servir el dispositiu adquirit de forma o amb efectes contraris a 
la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats o a l’ordre públic.  

• El Client es compromet a no obrir físicament el dispositiu ni a modificar o introduir-hi 
elements físics. Tampoc no podrà fer modificacions en els paràmetres d’aquest dispositiu que 
suposin un canvi en les característiques de la seva homologació.  

• El Client serà responsable davant de Movistar de qualsevol ús diferent de les 
funcionalitats o prestacions que inclogui el dispositiu d’acord amb les seves condicions, i que 
pugui causar un dany o un perjudici a Movistar o a tercers i, en particular, a qualsevol ús que 
suposi una revenda o comercialització. 

3.2. OBLIGACIONS DE MOVISTAR 

• Movistar s’obliga a mantenir actualitzada la informació sobre els dispositius, així com 
dels preus en el cas d’exercir l’opció de compra.  

 

4. GARANTIA LEGAL  

 

4.1. GARANTIA LEGAL DE CONFORMITAT 

Si el client exerceix l’opció de compra dins del termini de garantia legal del dispositiu, tindrà dret 
a disposar del temps restant de la garantia, el termini de vigència del qual va començar en el 
moment de la recepció del dispositiu. La garantia ha de cobrir les faltes de conformitat del client 
en virtut del que estableix la normativa que hi sigui aplicable. 

En el cas que el fabricant del producte ofereixi qualsevol garantia addicional a les exigides 
legalment, aquestes s’indicaran en el corresponent document de garantia que acompanya el 
dispositiu. 

Llevat que s’indiqui expressament una altra cosa al document de garantia corresponent, no 
estan coberts per la garantia legal:  



 

  

- Les fallades, els danys o les avaries que siguin el resultat de la instal·lació, l’ús o la 
manipulació indeguts del dispositiu; 

- Les fallades, els danys o les avaries que siguin el resultat de la utilització per a qualsevol 
finalitat diferent de la finalitat per a la qual està destinada el dispositiu, o de manera diferent de 
la indicada al manual d’ús; 

- Per causes de força major, o cas fortuït alienes al control de Movistar o fabricant; així com 
els desperfectes ocasionats per culpa o negligència del Client o tercers (trencaments per 
caigudes); i 

- En general, qualssevol altres exclusions detallades al document de garantia que es lliura 
juntament amb l’equip o dispositiu.  

En el cas que Movistar detecti que una avaria prové d’una de les causes exposades anteriorment, 
Movistar es reserva el dret de facturar l’import del producte al Client.  

 

4.2. CONFORMITAT AMB EL BÉ OBJECTE DEL CONTRACTE 

El Client té dret al fet que el bé objecte d’aquest contracte s’ajusti a la descripció, el tipus, la 
quantitat, la qualitat, la seguretat i que tinguin les funcionalitats establertes en el Contracte, així 
com a obtenir-ne la corresponent actualització. 
En el cas que el bé no compleixi amb aquests requisits, el Client tindrà el dret d’exigir a Movistar 
que els posi segons la conformitat, optant per la seva reparació o substitució, tret que Movistar 
pugui proporcionar una mesura correctora alternativa que no suposi altres inconvenients per al 
Client. En qualsevol cas, si la reparació impliqués el lliurament o la retirada de béns que estiguin 
en possessió del Client, aquest haurà de posar-los a la disposició de Movistar seguint les 
indicacions que se l’indiqui amb aquest efecte. 
En el cas que aquesta posada en conformitat resulti impossible o suposi costos 
desproporcionats, així com en els casos en els quals la reparació no s’hagi produït en un termini 
raonable, el Client tindrà dret a sol·licitar, a Movistar, mitjançant una declaració expressa, una 
reducció en el preu mitjançant descompte a la factura i proporcional al període de temps durant 
el qual el bé no hagués estat conforme, o la resolució del Contracte, tret que tingui una 
importància escassa. 
 

5. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 

 

Movistar informa que les dades dels seus Clients es tractaran d’acord amb el que estableix la 
Política de privadesa de Movistar, la informació bàsica de la qual es recull en aquesta clàusula. 
El seu contingut íntegre es pot consultar a l’enllaç següent: www.movistar.es/privacidad, 
sol·licitant-ne un exemplar al 1004 o a les Botigues Movistar.  
   
D’acord amb la normativa europea de protecció de dades de caràcter personal i en virtut del 
que estableix aquesta Política, les empreses següents del Grup Telefónica són 
corresponsables del tractament de les dades personals del Client Movistar en funció dels 
productes i dels serveis que tingui contractats: Telefónica de España, SAU, i Telefónica Móviles 
España, SAU (d’ara endavant i conjuntament anomenades, als efectes establerts en aquesta 



 

  

clàusula, “Movistar”). A Movistar tractarem les dades del client per a la prestació del Servei, 
així com per a altres finalitats que, com a client Movistar, ens permeti o autoritzi en els termes 
que es recullen a la Política de Privadesa, en la qual, a més a més, es recull tota la informació 
necessària perquè el client pugui decidir sobre altres tractaments que necessitin el seu 
consentiment.  
   
Les dades personals necessàries per a l’execució del contracte que el client aporta en aquest 
acte, juntament amb les obtingudes amb motiu de la prestació del Servei, així com a través 
dels canals d’atenció i comercialització, s’inclouran en fitxers informatitzats de dades de 
caràcter personal titularitat de Movistar.  
   
A més dels tractaments que es recullen a la Política de Privadesa, en acceptar aquests termes i 
condicions d’ús del Servei, s’informa el Client del tractament específic de les dades descrites 
en les condicions de prestació dels serveis que implica la contractació d’aquest Servei, 
concretament, les dades obtingudes del client o usuari, les dades derivades de la prestació dels 
productes o serveis Movistar, incloent-hi, en tot cas, les dades generades o estimades per 
Movistar el tractament de les quals és necessari per a totes les finalitats indicades a la Política 
de Privadesa en execució del contracte, per a la prestació del Servei.  
   
El fet de tractar aquestes dades del client ens permet ser més eficients i ens ajuda a continuar 
mantenint els màxims nivells de seguretat i confiança en els serveis que et prestem. Per això 
s’informa igualment al client o usuari que podrem tractar les dades obtingudes del client o 
usuari les dades obtingudes del Client o usuari, les dades derivades de la prestació del servei o 
producte, les dades de Productes o Serveis Movistar, així com les dades generades o 
estimades per Movistar per a les següents finalitats legítimes relacionades amb les seves 
preferències i interessos, que et permetran:  
   
- Rebre, per qualsevol mitjà, informació de ciberseguretat sobre trànsits anòmals que es 

puguin estar fent des de la seva connexió i que afectin la seguretat de les xarxes, sistemes o 
equips.  

- Gaudir i rebre ofertes personalitzades de productes i serveis Movistar per qualsevol mitjà, 
independentment de l’empresa del Grup Telefónica que el presti (podràs consultar una llista 
actualitzada de les empreses del Grup Telefónica que presten productes i serveis Movistar 
també a l’apartat Privadesa del nostre web, concretament, www.movistar.es/privacidad).  

- Personalitzar ofertes de productes i serveis Movistar, amb independència de l’empresa del 
Grup Telefónica que el presti, cedint-nos les dades esmentades si calgués i de manera 
puntual, per facilitar la gestió administrativa interna i gestió comercial dels productes i 
serveis esmentats. 

- En el cas que sigui aplicable, rebràs al teu servei Movistar+ (televisió i altres dispositius) 
ofertes personalitzades de productes i serveis Movistar o d’altres proveïdors.  
   

D’altra banda, per a qualsevol de les finalitats previstes a la Política de Privadesa, Movistar 
podrà encarregar-ne el tractament a proveïdors de confiança. Trobaràs la relació actualitzada 
de les categories d’aquests proveïdors, així com dels que fan transferències internacionals de 
dades en l’exercici de les seves funcions, a www.movistar.es/privacidad/info-adicional.  



 

  

  
De la mateixa manera, Movistar garanteix l’adopció de les mesures necessàries per assegurar el 
tractament confidencial de les dades esmentades i t’informa de la possibilitat d’exercir, d’acord 
amb aquesta normativa, els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i 
portabilitat, adreçant un escrit amb “Referencia DATOS”, a: l’adreça de correu electrònic 
TE_datos@telefonica.com, adreçant un escrit a Apartado de Correos 46155, 28080 Madrid, o a 
través del telèfon gratuït 224407.  

 

 

 

 

 


