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1. Objecte

Les Condicions Generals que es descriuen a continuació (d’ara
endavant, les “Condicions Generals”), 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 és 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
Generals, posades a la seva disposició, en tot moment, amb caràcter
previ a la contractació, al lloc web següent:
www.movistar.es/contratos.

2. Descripció del Servei

El Servei permet, al Client que així ho necessiti, optar per gaudir del
Dispositiu que esculli (d’ara endavant, el “Dispositiu”) en règim
d’arrendament amb opció a compra, en les condicions establertes en
aquestes Condicions Generals. Els detalls concrets del Dispositiu (per
ex., marca, model, color, capacitat, IMEI o número de sèrie, etc.) es
recolliran en el document específic que es facilitarà al Client en el
moment del lliurament (d’ara endavant, “Annex al Contracte
d’Arrendament amb Opció a Compra de Dispositius Movistar”).

El Client podrà exercir el seu dret d’opció de compra després de
sol·licitar la baixa voluntària anticipada d’aquest contracte, o al final
del seu període de vigència de 48 mesos.

3. Requisits per a la contractació del Servei

Com a condició necessària per a la contractació del Servei, el Client
haurà de complir els requisits de viabilitat financera que es descriuen
a continuació.

Movistar, emparant-se en la base legitimadora de l’execució del
contracte, efectuarà una anàlisi de l’operació des del punt de vista
de la seva viabilitat financera, així com, si, amb les dades disponibles,
a Movistar no li fos possible comprovar la solvència del Client,
Movistar sol·licitarà el seu consentiment per consultar la informació
que consti a les empreses integrades en el Grup CaixaBank
(concretament, Telefónica Consumer Finance EFC, SA, CaixaBank
Payments & Consumer, EFC, EP, SAU, o CaixaBank, SA), empreses
que únicament facilitaran si la solvència del Client és suficient per
realitzar l’operació o no.

Si d’aquesta anàlisi Movistar conclou que no pot finançar l’operació,
Movistar ho posarà en coneixement del Client en un termini no
superior a 30 dies naturals des de la data de la signatura del
contracte, amb la qual cosa, quedarà resolt sense dret a cap mena de
penalització per cap de les parts. En aquest cas, Movistar es reserva
la facultat de sol·licitar, al Client, un dipòsit de garantia o imposarà
un límit de crèdit d’acord amb el que disposa la clàusula 12
d’aquestes Condicions.

4. Preu i Facturació

El preu del servei es correspondrà amb el NIVELLde Dispositiu triat,
segons el que indica l’Annex 1 d’aquestes Condicions Generals.
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Els diferents Dispositius i les diferents gammes que corresponen en
cada moment a un determinat NIVELLes podran consultar a la pàgina
web següent: http://www.movistar.es/r2rac

D’acord amb això, el Client abonarà, a MOVISTAR, el preu
corresponent a la prestació del Servei en els termes següents, per
períodes mensuals, i el cobrament de l’import el facturarà
TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, SAU.

El Client coneix que Movistar, com a companyia del sector de les
telecomunicacions, advoca públicament per l’impuls i la promoció de
les noves tecnologies i el respecte pel medi ambient. En aquest
context, el Client, en haver escollit Movistar com a companyia per a
la prestació del Servei, està a favor d’aquest posicionament.

El Client coneix que el Servei contractat mitjançant aquest Contracte
ofereix el servei d’internet mòbil i/o fix.

En aquest context, mitjançant la formalització d’aquest Contracte, el
Client accepta de manera expressa rebre la factura del Servei en
format electrònic, sens perjudici del seu dret a rebre la factura en
paper.

La manera com el Client rebrà la factura electrònica serà la següent:
mensualment rebrà un avís de posada a disposició de la factura
electrònica a través d’un SMS, notificació “push” de l’App Mi
Movistar o per correu electrònic, i una còpia de la factura es posarà a
la seva disposició a la seva àrea privada de Client.

Sens perjudici d’això, el Client podrà escollir rebre la factura en
format paper en el moment de la contractació mitjançant la seva
indicació a l’agent comercial que l’assisteixi o en qualsevol moment
posterior mitjançant una trucada al Número d’Atenció Personal 1004
o Resposta Professional 1489.

Si, en la contractació o en qualsevol moment posterior, el Client opta
per la recepció de la factura en format paper per a Movistar Fusión
o, si escau, per la factura en format electrònic, l’opció triada implica
estendre-la a tots els productes i serveis que s’hi inclouen.

En cas d’impagament, el Client queda informat que Movistar podrà
cedir les accions legals necessàries per al cobrament de les quotes no
abonades i per a la recuperació del Dispositiu a l’entitat indicada per
fer-ho, fet que comunicarà prèviament al Client.

De la mateixa manera, en el supòsit d’impagament, les dades
relatives al deute podran ser comunicades a les entitats següents
dedicades a la gestió de sistemes d’informació creditícia: ASNEF,
sistema gestionat per la mercantil EQUIFAX IBERICA, SL, i BADEXCUG,
sistema gestionat per la mercantil Experian Bureau de Crédito, SA, i
qualsevol altra que es comuniqui oportunament al CLIENT.

5. Obligacions de MOVISTAR

MOVISTAR assumeix les obligacions següents:
5.1. Lliurar el Dispositiu en perfecte estat d’ús

5.2. Mantenir i atendre qualsevol incidència que es produeixi en
relació amb el funcionament del Dispositiu d’acord amb el que
preveu la clàusula 7.
5.3. Permetre l’ús adequat i la utilització pacífica del Dispositiu
d’acord amb les seves especificacions tècniques.
5.4. Mantenir actualitzada la informació sobre els Dispositius
que puguin ser objecte d’arrendament a través del Servei a la pàgina
web http://www.movistar.es/r2rac, així com els seus preus i, si
escau, les despeses d’enviament.
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6. Obligacions del Client

El Client assumeix les obligacions següents:
6.1. Mantenir aquest contracte d’arrendament durant el període
establert a la clàusula 8 d’aquestes Condicions, amb la qual cosa, en
cas de baixa anticipada voluntària s’aplicarà el que disposa la
clàusula 9 d’aquestes.
6.2. Abonar, a Movistar, el preu del Servei. En el cas d’impagament,
serà aplicable el que disposa la clàusula 10 d’aquestes Condicions.
6.3. Mantenir la configuració de fàbrica del Dispositiu, per la
qual cosa no està permès:
- Obrir físicament el Dispositiu
- Modificar-lo o introduir-hi elements físics
- Fer un canvi en els paràmetres que suposin un canvi en les
característiques d’homologació del Dispositiu
- Fer un canvi en els paràmetres amb finalitats o efectes il·lícits,
prohibits en aquestes Condicions, lesius dels drets i interessos de
tercers, o que de qualsevol manera puguin danyar, inutilitzar,
sobrecarregar o deteriorar el Servei o qualsevol altre servei prestat
per Movistar o per qualsevol de les empreses del Grup Telefónica
6.4. Assumir, des del moment del lliurament del Dispositiu, la
responsabilitat del seu bon ús i la correcta manipulació, amb la qual
cosa es fa responsable, també, de la seva deterioració, robatori o
pèrdua. En aquest sentit, és obligació del Client adoptar totes les
mesures de seguretat que calguin per protegir el Dispositiu contra
furts o robatoris de tercers.
6.5. Comunicar immediatament, a Movistar, qualsevol novetat
danyosa, així com qualsevol reclamació, acció, demanda o
embargament que es produeixi en relació amb el Dispositiu arrendat.
En aquests casos, el Client haurà de manifestar, davant dels tercers
que pretenguin embargar-l’hi o fer qualsevol acció, demanda o
reclamació sobre la propietat o possessió del Dispositiu, que aquest
no és de la seva propietat, sinó que el té arrendat a Movistar.
6.6. En el cas de devolució del Dispositiu al final del Contracte,
o en els supòsits de cancel·lació anticipada sigui quina sigui la causa i
en un termini no superior a 15 dies naturals, el Client haurà de tornar
el Dispositiu en el seu embalatge original i en bones condicions,
excepte el desgast normal per l’ús. En cas que no es produeixi el
lliurament d’aquest Dispositiu per part del Client, serà aplicable el
que disposa la clàusula 9.
6.7. De la mateixa manera, en el cas de devolució del
Dispositiu per qualsevol de les causes previstes en el Contracte, serà
responsabilitat del Client:
a) eliminar de manera prèvia al seu lliurament tota la
informació que contingui el Dispositiu que hagi de reintegrar
(incloses les dades personals)
b) desvincular els comptes personals dels Dispositius que en
dificultin una posada a nou.
c) eliminar o desactivar tot tipus claus dels comptes digitals
personals (com ara FMIP – Find my iPhone, Google account, etc.); així
com tots els patrons o PIN d’accessos associats al dispositiu/s
mòbil/s.

D’acord amb l’anterior, Movistar no acceptarà cap responsabilitat
relativa a la protecció, la confidencialitat o l’ús de qualsevol
informació continguda en els Dispositius que hagi lliurat el Client. En
lliurar el Dispositiu, el Client eximeix Movistar de qualsevol
responsabilitat per reclamació, pèrdua o dany relatius a les dades
enregistrades o pels continguts que contingui.

7. Manteniment

El Client durà a terme un manteniment adequat del Dispositiu
escollit durant tota la durada del contracte, la qual cosa comprèn
totes les operacions necessàries per garantir-ne el bon funcionament
durant la seva durada.
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S’exclouen de la cobertura del manteniment els danys originats per
negligència en l’ús o manipulació, maltractament, cas fortuït
(descàrrega atmosfèrica, incendi, inundacions), variacions excessives
a la xarxa d’energia elèctrica, trencaments per caigudes o qualssevol
altres causes diferents de l’ús ordinari i habitual i diligent dels equips
i programes, així com la manipulació dels equips o instal·lacions per
part del Client o tercers no autoritzats.

També en queda exclosa la solució d’avaries o mal funcionament
originats a conseqüència d’instal·lació de programes no feta per
Movistar, o sota la seva vigilància. També en queden excloses les
assistències per a equips o programes que no hagin estat
subministrats per Movistar i, per tant, fora de l’objecte d’aquest
Contracte, excepte els validats per Movistar prèvia auditoria.

8. Entrada en vigor i durada del Servei

El Servei d’arrendament del Dispositiu triat entrarà en vigor en el
moment de la signatura del Contracte d’Arrendament amb Opció a
Compra de Dispositius Disponibles a Movistar, i estarà vigent per un
període de 48 mesos a comptar des d’aquesta data .

Un cop hagi passat aquest període, el Servei d’arrendament del
Dispositiu s’extingeix de ple dret amb les conseqüències previstes a
les clàusules 9bis i 10, i sense que en sigui possible la renovació o
pròrroga.

9. Baixa voluntària anticipada del Servei d’Arrendament

En cas que el Client decideixi donar-se de baixa voluntària anticipada
del Servei d’arrendament, el Client haurà de tornar el Dispositiu
escollit, en aquest cas, se li aplicarà l’import resultant del Cost del
Terminal Actualitzat (CTA) ponderat previst en el Contracte
d’Arrendament de Dispositius a Movistar que el Client hagi
formalitzat.

En el cas que el Client no torni el Dispositiu o no ho faci segons les
condicions establertes als apartats 6.5 i 6.6, se li aplicarà l’import
resultant del Cost del Terminal Actualitzat (CTA).
El CTA equival al cost inicial del Dispositiu 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 dispositiu /1461) x (1461 - dies transcorreguts des de
l'inici de l'arrendament).
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9 Bis. Opció de Compra

El Client també podrà exercir en qualsevol moment l’opció
d’adquisició del Dispositiu. Si es donés aquest supòsit, el preu es
calcularia en funció del valor de depreciació lineal del Dispositiu la
data de sol·licitud de la baixa i d’acord amb el càlcul especificat del
CTA en el corresponent al Contracte d’Arrendament de Dispositius a
Movistar.

Un cop finalitzat el contracte pel fet que ha transcorregut el període
de 48 mesos, el Client queda obligat a la devolució del Dispositiu
segons el que indica la clàusula 9.1, tret que, en aquell moment, el
Client manifesti el seu desig exprés de comprar els equips objecte
d’aquest contracte; en aquest cas, l’import que haurà de pagar el
Client pel valor del Dispositiu seria d’1 euro.

En el cas que el Client executi l’opció de compra, formalitzarà el
pertinent Contracte de COMPRAVENDA DE DISPOSITIUS EN
ARRENDAMENT AMB OPCIÓ A COMPRA DE MOVISTAR.

10. Extinció del Contracte

El Contracte s’extingirà per les causes generals admeses en dret i,
més concretament, per les següents:

1. Pel transcurs dels 48 mesos de durada prevists a la
clàusula 8.
2. Per incompliment de qualsevol de les parts, de les
obligacions assumides en el Contracte.
3. Per baixa voluntària anticipada del Client en el Servei,
amb les conseqüències previstes a la clàusula 9.1 d’aquest Contracte.
4. Per destrucció o pèrdua del Dispositiu objecte del
Contracte, amb les conseqüències previstes a la clàusula 9.1 d’aquest
Contracte.
5. Per impagament d’una o més quotes del Servei.

Un cop finalitzat el contracte per qualsevol de les causes previstes en
aquesta clàusula, i sens perjudici de la seva opció de compra en els
termes descrits a la clàusula 9bis, el Client queda obligat a la
devolució del Dispositiu segons el que s’indica a la clàusula 9.1.

11. 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.
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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 products 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 NIVELLls 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 l’Apartat de Correus 46155, 28080 Madrid, o a
través del telèfon gratuït 224407.
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12. Dipòsit de garantia i límit de crèdit

Un cop s’hagi rebut la sol·licitud d’alta en el servei i a qualsevol
moment de la vigència d’aquest contracte, Movistar podrà procedir a
la verificació de l’exactitud de les dades que aquest hagi aportat i de
la seva solvència mitjançant l’anàlisi de la informació que aquest hagi
facilitat; les dades derivades de la prestació del servei o producte, les
obtingudes a partir de les dades generades o estimades per
Movistar, així com les obtingudes mitjançant l’accés a la informació
continguda en sistemes d’informació creditícia, tot això de
conformitat amb el que estableix l’article 6 del Reglament 2016/679
Europeu de Protecció de Dades en relació amb l’article 22 del mateix
document així com qualsevol normativa que el substitueixi o hi sigui
d’aplicació.

De la mateixa manera, informa que, com a resultat d’aquesta
comprovació, Movistar podrà exigir, al Client, la necessitat de
constituir un dipòsit de garantia o assignar-li un límit de crèdit
proporcional al seu risc i estimació de la seva capacitat econòmica,
en els supòsits que s’assenyalen a continuació:
• L’existència de quantitats impagades pel Client per
qualsevol contracte formalitzat amb Movistar.
• El retard reiterat en el pagament de les factures
corresponents.
• La contractació de productes i serveis del mateix tipus
que constitueixin operacions similars.
• La impossibilitat, per part de Movistar, de comprovar que
el Client tingui solvència suficient per atendre les seves obligacions
derivades d’aquest contracte.
Aquestes comprovacions es duran a terme amb un respecte ple a la
legislació vigent, mitjançant l’accés a sistemes d’informació creditícia
i el tractament de les dades obtingudes del client, les dades
derivades de la prestació dels serveis o productes contractats per
estimar-ne capacitat econòmica, per exemple, per fer aquesta
estimació es valoraran aspectes com el producte contractat (si és
d’alt valor o baix valor), la informació sobre el terminal o terminals
utilitzats, els consums realitzats, o qualsevol altre que pogués
considerar-se rellevant per fer-ho. La superació del límit de crèdit
que hagués estat fixat facultarà Movistar per desestimar la sol·licitud
d’alta en el Servei del Client amb la consegüent resolució del
contracte. No obstant l’anterior, el client tindrà dret a obtenir
intervenció humana per part del responsable, a expressar el seu punt
de vista i a impugnar la decisió a través de
documentacionclientes.fusion@telefonica.com aportant-hi
documentació addicional acreditativa del NIVELLd’ingressos anuals o
situació patrimonial.
La no constitució de la garantia sol·licitada, mitjançant dipòsit no
remunerat en efectiu o aval bancari, o la superació del límit de crèdit
que hagués estat fixat, facultarà Movistar per desestimar la
sol·licitud d’alta en el Servei del Client, suspendre’l o interrompre’l
definitivament, amb la consegüent resolució del contracte.
Si el Client amb deutes pendents sol·licités la resolució del contracte
o el canvi de titularitat d’aquest o, per qualsevol motiu, es donés de
baixa del Servei, Movistar podrà executar la garantia per la quantitat
total deguda, cas en què el romanent quedaria a la disposició del
Client.
El dipòsit de garantia el retornarà Movistar, prèvia sol·licitud del
Client, quan es compleixin les circumstàncies següents:
a) En els dipòsits exigits per retards reiterats en el pagament
dels rebuts corresponents a un altre o altres contractes
d’abonament, des que quedi acreditat que, en un any, no ha existit
cap retard en el pagament dels rebuts facturats al Client.
b) En els altres supòsits, tan aviat com Movistar tingui
constància del pagament íntegre de les quantitats degudes.
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13. Notificacions

Les notificacions que el Client hagi de fer a Movistar amb motiu del
que preveu aquest Contracte i en la seva execució, es faran
telefònicament als números d’atenció telefònica de Movistar, bé per
escrit, als apartats de correu o adreces postals previstes, en cada cas,
al llarg d’aquest contracte.

D’una altra banda, les notificacions, modificacions i comunicacions
per part de Movistar al Client es faran d’alguna de les maneres
següents:

(a) Enviament per correu postal al domicili indicat pel Client a
aquest efecte en el moment de la contractació. A manca de
designació o comunicació de la modificació del domicili inicialment
designat, s’entendrà, amb caràcter general, que el domicili del Client
és el lloc on es fa la prestació del servei, i en el cas que siguin
diversos, qualsevol d’aquests.
(b) Enviament per correu electrònic, sempre que sigui
possible, a qualsevol de les adreces de correu electrònic que el Client
indiqui a Movistar a aquests efectes.
(c) Comunicació per mitjà d’una trucada telefònica o SMS si
escau, bé al número de telèfon a través del qual es presta el Servei al
Client, o bé al número de telèfon indicat pel Client en el Formulari de
Sol·licitud d’Alta en el Servei, o modificat posteriorment pel Client
d’acord amb aquesta Condició.
(d) Comunicació a través de l’àrea privada “Mi Movistar” del client, a
la qual podrà accedir a través del web www.movistar.es o de
l’aplicació “Mi Movistar” o les denominacions que les substitueixin.

En aquest sentit, el Client manifesta que totes les dades que ha
facilitat són certes i correctes, i es compromet a comunicar, a
Movistar, les variacions que, si escau, es produeixin al seu domicili o
en qualsevol altra adreça o mitjà de contacte, en les dades de
cobrament, així com en qualsevol altre tipus d’informació necessària
per a la gestió i el manteniment de la relació contractual entre
Movistar i el Client.

14. Modificació

El Client es compromet a comunicar, a Movistar, qualsevol canvi en
les dades del contracte, especialment en els 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, podrà modificar les condicions
establertes en el contracte i, de manera particular, en el seu preu,
per algun dels motius següents quan aquestes 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 en el qual
estigui present Movistar i que redundin en la cobertura, en la
qualitat de la xarxa o en les característiques del Servei prestat.
- 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, en
defecte d’això, de l’índex de preus industrials (IPRI).

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

El Servei objecte d’aquest contracte té caràcter personal, si bé el
Client podrà cedir-lo a un tercer previ consentiment de Telefónica
Móviles España, SAU. Telefónica Móviles España, SAU, podrà cedir
aquest contracte informant prèviament el Client d’acord amb la
normativa vigent, i sens perjudici del dret que el Client pogués tenir a
resoldre el contracte.

16. Atenció al Client

MOVISTAR habilita els canals d’atenció següents:

— Atenció al Client i Atenció d’Avaries:
• 1004
• www.movistar.es
— Canals de contractació:
• 1004
• www.movistar.es
• Botigues Movistar
• Canals de distribució

- Reclamacions:
• www.movistar.es
• 1004
• C/ Gran Vía, 28, 28013 de Madrid.

17. Llei aplicable i Resolució de conflictes:

Aquestes Condicions es regeixen per la legislació espanyola. Per a
qualsevol controvèrsia, MOVISTAR i el Client se sotmeten als Jutjats i
Tribunals del domicili del client, conforme al que disposa la legislació
vigent, per a qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de la
prestació del Servei objecte d’aquestes Condicions Contractuals.
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ANNEX 1. Dispositius Disponibles i Preus Cu
El Client podrà triar un dels Dispositius següents:
• Smartphones
• Tablets
• Televisors
• Ordinadors
• Rellotges intel·ligents (Smartwatches)
• Videoconsoles
La relació de tipus de Dispositius inclosos en aquest Servei pot
veure’s ampliada, ja que la seva oferta comercial es troba en
constant evolució. En aquest sentit, per a una informació completa
sobre els Dispositius disponibles en cada moment per a cadascun
dels ls indicats en aquest Annex, pot adreçar-se a la pàgina web
movistar.es.
Els preus que haurà de pagar pel client seran els següents, en funció
del que hagi triat:

Condicions Generals de l’Arrendament amb Opció a Compra 
de Dispositius Movistar

Dispositiu
Addicional

Quota mensual

Quota per baixa
anticipada sense

devolució del 
Dispositiu

Quota per baixa
anticipada amb
devolució del 

Dispositiu

X27 2,7 € CTA 94%

X33 3,3 € CTA 94%

X35 3,5 € CTA 94%

X37 3,7 € CTA 92%

X41 4,1 € CTA 89%

X42 4,2 € CTA 92%

X44 4,4 € CTA 92%

X46 4,6 € CTA 89%

X47 4,7 € CTA 89%

X48 4,8 € CTA 89%

X49 4,9 € CTA 89%

X50 5,0 € CTA 89%

X51 5,1 € CTA 89%

X52 5,2 € CTA 89%

X55 5,5 € CTA 89%

X56 5,6 € CTA 89%

X57 5,7 € CTA 89%

X60 6,0 € CTA 89%

X61 6,1 € CTA 89%

X62 6,2 € CTA 89%

X68 6,8 € CTA 89%

X69 6,9 € CTA 83%

X72 7,2 € CTA 83%

X73 7,3 € CTA 83%

X74 7,4 € CTA 83%

X75 7,5 € CTA 83%

X78 7,8 € CTA 83%

X79 7,9 € CTA 83%

X83 8,3 € CTA 83%

X85 8,5 € CTA 83%

X87 8,7 € CTA 83%

X89 8,9 € CTA 83%

X90 9,0 € CTA 83%

X91 9,1 € CTA 83%

X96 9,6 € CTA 83%

X98 9,8 € CTA 83%

X101 10,1 € CTA 83%

X102 10,2 € CTA 83%

X103 10,3 € CTA 83%

X104 10,4 € CTA 83%

X108 10,8 € CTA 83%

X112 11,2 € CTA 83%

X115 11,5 € CTA 83%

X120 12,0 € CTA 83%

X124 12,4 € CTA 83%

X125 12,5 € CTA 83%

X126 12,6 € CTA 83%

X127 12,7 € CTA 83%

X128 12,8 € CTA 83%

X131 13,1 € CTA 83%

X132 13,2 € CTA 83%

X150 15,0 € CTA 83%

X152 15,2 € CTA 83%

X154 15,4 € CTA 83%

X160 16,0 € CTA 83%

X161 16,1 € CTA 83%

X165 16,5 € CTA 83%

Dispositiu
Addicional

Quota mensual

Quota per baixa
anticipada sense

devolució del 
Dispositiu

Quota per baixa
anticipada amb
devolució del 

Dispositiu

X181 18,1 € CTA 75%

X184 18,4 € CTA 75%

X185 18,5 € CTA 75%

X186 18,6 € CTA 75%

X187 18,7 € CTA 75%

X190 19,0 € CTA 75%

X191 19,1 € CTA 75%

X196 19,6 € CTA 75%

X200 20,0 € CTA 70%

X205 20,5 € CTA 70%

X223 22,3 € CTA 70%

X240 24,0 € CTA 70%

X247 24,7 € CTA 70%

X270 27,0 € CTA 70%

X274 27,4 € CTA 70%

X275 27,5 € CTA 70%

X277 27,7 € CTA 70%

X280 28,0 € CTA 70%

X285 28,5 € CTA 70%

X298 29,8 € CTA 70%

X301 30,1 € CTA 70%

X305 30,5 € CTA 70%

X307 30,7 € CTA 70%

X310 31,0 € CTA 70%

X325 32,5 € CTA 70%

X331 33,1 € CTA 70%

X332 33,2 € CTA 70%

X343 34,3 € CTA 70%

X345 34,5 € CTA 70%

X375 37,5 € CTA 70%

X175 17,5 € CTA 75%

X180 18,0 € CTA 75%

X225 22,5 € CTA 70%

X255 25,5 € CTA 70%

X260 26,0 € CTA 70%

X290 29,0 € CTA 70%

X280 28,0 € CTA 70%

X121 12,1 € CTA 83%

X189 18,9 € CTA 75%

X201 20,1 € CTA 70%

X67 6,7 € CTA 89%

X195 19,5 € CTA 70%

X254 25,4 € CTA 70%

X304 30,4 € CTA 70%

X304 30,4 € CTA 70%

X206 20,6 € CTA 70%

X284 28,4 € CTA 70%

X45 4,5 € CTA 89%

X107 10,7 € CTA 83%

X111 11,1 € CTA 83%

X129 12,9 € CTA 83%

X146 14,6 € CTA 83%

X151 15,1 € CTA 83%

X159 15,9 € CTA 83%

X174 17,4 € CTA 83%

X179 17,9 € CTA 83%

X22 2,2 € CTA 94%

X220 22,0 € CTA 70%

X250 25,0 € CTA 70%

X28 2,8 € CTA 94%

X30 3,0 € CTA 94%

X34 3,4 € CTA 94%

X71 7,1 € CTA 83%

X88 8,8 € CTA 83%

X99 9,9 € CTA 83%

X265 26,5 € CTA 70%

X105 10,5 € CTA 83%

X283 28,3 € CTA 70%

X313 31,3 € CTA 70%

X318 31,8 € CTA 70%

X349 34,9 € CTA 70%

X40 4,0 € CTA 89%

X65 6,50 € CTA 89%

X43 4,30 € CTA 83%

X134 13,40 € CTA 83%

X84 8,40 € CTA 83%

X145 14,50 € CTA 83%

X95 9,50 € CTA 83%

X70 7,00 € CTA 83%
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ANNEX 1. Dispositius Disponibles i Preus Cu
El Client podrà triar un dels Dispositius següents:
• Smartphones
• Tablets
• Televisors
• Ordinadors
• Rellotges intel·ligents (Smartwatches)
• Videoconsoles
La relació de tipus de Dispositius inclosos en aquest Servei pot
veure’s ampliada, ja que la seva oferta comercial es troba en
constant evolució. En aquest sentit, per a una informació completa
sobre els Dispositius disponibles en cada moment per a cadascun
dels ls indicats en aquest Annex, pot adreçar-se a la pàgina web
movistar.es.
Els preus que haurà de pagar pel client seran els següents, en funció
del que hagi triat:

Condicions Generals de l’Arrendament amb Opció a Compra 
de Dispositius Movistar

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%.
Els Dispositius que corresponen en cada moment a un determinat es
podran consultar a la pàgina web següent:
http://www.movistar.es/r2rac

CTA= (COST Dispositiu / 1461) x (1461 - dies transcorreguts des 
de l'inici de l'arrendament)

Dispositiu
Addicional

Quota mensual

Quota per baixa
anticipada sense

devolució del 
Dispositiu

Quota per baixa
anticipada amb
devolució del 

Dispositiu

R62 (1) 6,20 € CTA 89% CTA

R78 (1) 7,80 € CTA 83% CTA

R98 (1) 9,80 € CTA 83% CTA

R33 (1) 3,30 € CTA 94% CTA

R68 (1) 6,80 € CTA 89% CTA

S’informa el Client que aquests Dispositius són productes recondicionats en 
condicions perquè es puguin fer servir. En cas d’optar per un d’aquests, 
aquesta informació es recollirà en el document específic que es facilitarà al 
Client en el moment del lliurament del producte.

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%.
Els Dispositius que corresponen en cada moment a un determinat es
podran consultar a la pàgina web següent:
http://www.movistar.es/r2rac

CTA= (COST Dispositiu / 1461) x (1461 - dies transcorreguts des 
de l'inici de l'arrendament)


