
 

  

ALOKAIRUAN DAUDEN MOVISTAR GAILUEN 

SALEROSKETA-BALDINTZAK 

 
 

1.  XEDEA 

 

Bezeroak, Movistar gailuaren alokairu-kontratuaren titularrak, erosketa-eskubidea erabiltzen 
badu kontratu horretan borondatezko baja aurreratua eskatu ondoren edo 48 hilabeteko 
indarraldia amaitu ondoren, Baldintza hauek aplikatuko dira.  

Baldintza hauek alokairuan dagoen Movistar gailua erosteko kontratua arautzen dute, 
Telefónica Móviles España, S.A.U.-ren (aurrerantzean, Movistar), IFK: A-78923125, helbidea: 
Ronda de la Comunicación s/n, Distrito Telefónica, edificio Sur 3, 28050 Madril, Madrileko 
Merkataritza Erregistroan inskribatuta, ST-1, 8958 liburukia, 7804 orokorra, Sozietateen 
Liburuko 3. atala, 92. folioa, 85226-1 orria, 1. inskripzioa, saltzaile gisa, eta Bezeroaren 
(aurrerantzean, "Bezeroa") artean, gailuaren erosle gisa. 

Movistar gailua erosteko aukera duen Alokairu-baldintza Orokorrek eta Bezeroak kontratatuta 
duen alokairu-erregimeneko gailua erabiltzeko aukera duen Zerbitzuaren Baldintza 
Partikularrek, www.movistar.es/contratos helbidean argitaratuta daudenak, osatzen dituzte 
Baldintza hauek, haietan aurreikusten ez den orotan.  

 

2. PREZIOA, FAKTURAZIOA ETA ORDAINKETA 

 

Erosteko aukera erabiltzean, Bezeroak gailuaren prezioa ordaindu behar du, formula honen 
arabera kalkulatuta eta erosteko aukera hori noiz erabiltzen den kontuan hartuta:  

2022ko urriaren 28ra arte: 

(SMARTPHONEAREN HASIERAKO KOSTUA/1095) x (1095 - alokairua hasi zenetik 
igarotako egunak) + 1 € 

2022ko urriaren 29tik aurrera: 

(SMARTPHONEAREN HASIERAKO KOSTUA/1461) x (1461- alokairua hasi zenetik 
igarotako egunak) + 1 € 

 

 

Gailuaren Hasierako Kostua gailuaren alokairu-kontratuaren Eranskinean ageri da.  

Erositako gailuaren fakturazioa kargu bakarrean egingo da fakturan, eta Telefónica Móviles 
España, S.A.U.-k jaulkiko du, Movistar-ekin aurrez kontratatutako zerbitzuetarako Bezeroak 
aukeratu eta onartu duen formatuan. 



 

  

Zenbatekoa dagokion faktura kobratzera aurkezten den unetik aurrera eskatu ahal izango da. 
Faktura hori Bezeroak edo hirugarren batek ordainduko du, Movistar-ekin sinatutako Movistar 
Mugikorrak Emateko Baldintza Orokorretan horretarako adierazitako Banku-erakundearen edo 
Aurrezki-kutxaren kontuaren bidez, edo, halakorik ezean, miMovistar edo Movistar Fusión 
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 dagozkien fakturak kobratzeko 
agindua, klausula honetan adierazitakoaren arabera izendatutako kontuaren bidez.  

 

3. BETEBEHARRAK 

 

3.1 BEZEROAREN BETEBEHARRAK 

 

•  Bezeroa behartuta dago erositako gailua ez erabiltzera legearen, moralaren eta oro har 
onartzen diren ohitura onen edo ordena publikoaren kontra.  

• Bezeroak konpromisoa hartzen du gailua fisikoki ez irekitzeko eta bertan elementu 
fisikoak aldatu edo sartzeko. Halaber, ezin izango du gailu horren parametroetan aldaketarik 
egin, homologazioaren ezaugarriak aldatzen badira.  

• Bezeroa izango da Movistar-en aurrean gailuaren baldintzen arabera dituen 
funtzionalitateak edo prestazioak ez diren beste edozein erabileraren erantzule, eta Movistar-i 
edo hirugarrenei kalte edo galeraren bat eragin diezaiekeena, eta, bereziki, birsalmenta edo 
komertzializazioa dakarren edozein erabileraren erantzule. 

3.2 MOVISTAR-EN BETEBEHARRAK 

• Movistar-ek eguneratuta eduki behar du gailuei buruzko informazioa, bai eta prezioak 
ere, erosteko aukera erabiliz gero.  

 

4. LEGEZKO BERMEA  

 

4.1 ADOSTASUNAREN LEGEZKO BERMEA 

Bezeroak erosketa-aukera gailuaren legezko berme-epearen barruan erabiltzen badu, berme 
horren gainerako denboraz gozatzeko eskubidea izango du. Berme horren indarraldia gailua 
jasotzen den unean hasi zen. Bermeak Bezeroaren adostasun-hutsegiteak estaliko ditu, 
aplikatzekoa den araudian ezarritakoaren arabera. 

Produktuaren fabrikatzaileak legez eskatutakoez gain beste edozein berme eskaintzen badu, 
berme horiek gailuarekin batera doan berme-agirian adieraziko dira. 

Berme-agirian bestelakorik adierazten ez bada, legezko bermeak ez ditu estaltzen:  



 

  

- Gailua behar ez bezala instalatu, erabili edo manipulatzearen ondoriozko akatsak, 
kalteak edo matxurak; 

- Gailua ez den beste edozein helburutarako erabiltzearen ondoriozko akatsak, kalteak 
edo matxurak, edo erabilera-eskuliburuan adierazitakoa ez den beste modu batera 
erabiltzearen ondoriozkoak;  

- Ezinbertzeko arrazoiengatik, edo Movistar-en kontroletik eta/edo fabrikatzailetik 
kanpoko ustekabeko kasuren batengatik, eta Bezeroaren edo hirugarrenen erruz edo 
zabarkeriaz eragindako kalteak (erorketek eragindako hausturak); eta  

- Oro har, ekipoarekin edo gailuarekin batera ematen den berme-agirian zehaztutako 
beste edozein salbuespen.  

Movistar-ek matxura bat arestian azaldutako arrazoietako batetik datorrela detektatzen badu, 
Movistar-ek eskubidea du produktuaren zenbatekoa Bezeroari fakturatzeko.  

 

4.2. KONTRATUAREN XEDE DEN ONDASUNAREKIKO ADOSTASUNA 

Bezeroak eskubidea du kontratu honen ondasuna deskribapen, mota, kopuru, kalitate, 
segurtasun eta Kontratuan ezarritako funtzionaltasunen arabera egokitzeko, bai eta hori 
eguneratzeko ere. 
Ondasunak baldintza hauek betetzen ez baditu, Bezeroak Movistar-i eduki horiek adosteko 
eskatu ahal izango dio, eta konpondu edo ordeztu ahal izango ditu, baldin eta Movistar-ek ez 
badu ematen neurri zuzentzaile alternatibo bat, Bezeroari eragozpen handirik sortuko ez diona. 
Nolanahi ere, konponketak Bezeroaren ondasunen entrega edo kentzea suposatzen badu, 
Bezeroak Movistar-en esku jarri beharko ditu, horretarako ematen zaizkion jarraibideei jarraituz. 
Konponketa ezinezkoa bada edo kostu neurrigabeak badakartza, baita konponketa arrazoizko 
epean egin ez diren kasuetan ere, Bezeroak eskubidea izango du Movistar-i, berariazko 
adierazpen baten bidez, prezioa murriztea eskatzeko, fakturan deskontua eginez eta ondasuna 
egokia izan ez den denborarekiko proportzionala, edo kontratua suntsiaraztea, garrantzi 
gutxikoa ez bada. 
 

5. IZAERA PERTSONALEKO DATUEN BABESA 

 

Movistar-ek jakinarazten du bere bezeroen datuak Movistar-en Pribatutasun-politikan 
ezarritakoaren arabera tratatuko direla. Politika horren oinarrizko informazioa klausula 
honetan biltzen da. Haren eduki osoa esteka honetan kontsulta daiteke: 
www.movistar.es/privacidad, ale bat eskatuz 1004 zenbakian edo Movistar Dendetan.  
   

Datu pertsonalak babesteko Europako araudiarekin bat eta Politika horretan ezarritakoari 
jarraikiz, Grupo Telefónica-ko ondorengo enpresak Movistar Bezeroaren datu pertsonalen 
tratamenduaren arduradun dira kontratatutako produktuen eta zerbitzuen arabera: 
Telefónica de España, S.A.U. eta Telefónica Móviles España, S.A.U. (aurrerantzean, eta batera, 
klausula honetan ezarritako ondorioetarako, “Movistar” gisa izendatuta). Movistar-en 
bezeroaren datuak tratatuko ditugu Zerbitzua hornitzeko, baita, Movistar-en bezero bezala, 
Pribatutasun-politikan baimendu edo uzten gaituen beste xedetarako. Politika horretan 



 

  

biltzen da, gainera, beharrezko informazio guztia bezeroak erabaki dezan bere baimena behar 
duten tratamenduen gainean.  
   

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 zerbitzu hau kontratatzeak dakartzan zerbitzuak emateko baldintzetan 
deskribatutako datuen tratamendu espezifikoari buruz jakinarazten zaio, zehazki, Bezero edo 
erabiltzailearengandik lortutako datuak, zerbitzua edo produktua ematetik eratorritako 
datuak, Movistar Produktu edo Zerbitzuen datuak, eta, betiere, Movistar-ek sortutako edo 
zenbatetsitako datuak, kontratua gauzatzeko Pribatutasun-politikan adierazitako helburu 
guztietarako tratatu behar direnak, 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, zerbitzua edo produktua ematetik eratorritako 
datuak, Movistar Produktu edo Zerbitzuen datuak, bai eta Movistar-ek sortu edo zenbatetsi 
dituen datuak ere tratatu ahal izango ditugula, zure lehentasunei eta interesei lotutako 
bidezko helburu hauek lortzeko, hau egitea ahalbidetuko dizutenak:  
   

- Edozein bidetatik, bere konexiotik egiten ari diren ohiz kanpoko trafikoei buruzko 

zibersegurtasuneko informazioa jasotzea, sare, sistema edo ekipoen segurtasunari eragiten 

diotenak.  

- 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-en produktu eta zerbitzuen eskaintzak pertsonalizatzea, Grupo Telefónica-ren 

zein enpresak ematen duen kontuan hartu gabe. Behar izanez gero, aipatutako datuak 

lagako dizkigu, eta modu puntualean, produktu eta zerbitzu horien kudeaketa 

administratiboa eta kudeaketa komertziala errazteko. 

- Aplikatzekoa bada, Movistar+ zerbitzuan (telebista eta beste gailu batzuk) Movistar 

produktu eta zerbitzuen edo beste hornitzaile batzuen 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 dezake: 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 mezu bat bidali behar du helbide 
elektroniko honetara: TE_datos@telefonica.com, edo idazki bat bidali posta-helbide honetara: 
Apartado de Correos 46155, 28080 Madrid, edo doako 224407 telefonoaren bidez.  

 

 

 

 

 


