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1.- Xedea

Ondoren deskribatzen diren Baldintza orokor hauen (aurrerantzean,
"Baldintza orokorrak") helburua da TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA,
S.A.U.-k (aurrerantzean, "Movistar") (IFK zk.: A-78923125; helbidea:
Ronda de la Comunicación s/n, Distrito Telefónica, edificio Sur 3,
28050, Madril; Madrileko Merkataritza Erregistroan sartuta dago: ST-
1, 8958 liburukia, 7804 orokorra, Sozietateen Liburuko 3. atala, 92
folioa, 85226-1 zenbakidun orria, 1. inskripzioa) erosteko aukera
duten Gailuen alokairua (aurrerantzean, "Zerbitzua") arautzea, hori
guztia aurrerago adierazten diren baldintzen arabera.

Baldintza hauek erreserbarik gabe onartzea ezinbestekoa da
Zerbitzua emateko. Bezeroak adierazten du, zentzu horretan,
Baldintza orokor hauek irakurri, ulertu eta onartu dituela,
kontratazioa egin aurretik, betiere, bere esku jarri direnak web-orri
honetan: www.movistar.es/contratos.

2.- Zerbitzuaren deskribapena

Zerbitzuak aukera ematen dio Bezeroari, hala eskatzen badu,
hautatzen duen Gailua (aurrerantzean, “Gailua”) erosteko aukera
duen alokairu-araubidean erabiltzeko, Baldintza Orokor hauetan
ezarritako baldintzetan. Gailuaren xehetasun zehatzak (adibidez:
marka, modeloa, kolorea, gaitasuna, IMEIa edo serie-zenbakia, etab.)
Bezeroari ematen zaion dokumentu espezifikoan jasoko dira
(aurrerantzean, “Movistar-eko Erosteko Aukera duten Gailuak
Alokatzeko Kontratuaren Eranskina”).

Bezeroak erosteko eskubidea erabili ahal izango du, kontratu
horretan borondatezko baja aurreratua eskatu ondoren, edo 48
hilabeteko indarraldia amaitu ondoren.

3.- Zerbitzua kontratatzeko baldintzak

Zerbitzua kontratatzeko baldintza gisa, Bezeroak ondoren azaltzen
diren bideragarritasun finantzarioko baldintzak bete beharko ditu.

Movistar-ek, kontratua gauzatzeko oinarri legitimatzailean
oinarrituta, eragiketa aztertuko du, finantza-bideragarritasunaren
ikuspegitik. Halaber, Movistar-ek eskura dituen datuekin ezin bada
egiaztatu Bezeroaren kaudimena, Movistar-ek baimena eskatuko du
CaixaBank Taldeko enpresetan dagoen informazioa kontsultatzeko
(bereziki, Telefónica Consumer Finance E.F.C., S.A., CaixaBank
Payments & Consumer, E.F.C, E.P., S.A.U. eta/edo CaixaBank, S.A.),
eta horiek Bezeroaren kaudimena eragiketa egiteko nahikoa bada
edo ez bada soilik adieraziko dute.

Azterketa horretatik Movistar-ek ondorioztatzen badu ezin duela
eragiketa finantzatu, Movistar-ek Bezeroari jakinaraziko dio
kontratua sinatu eta 30 egun naturaleko epean, eta kontratua bertan
behera geratuko da, eta alderdietako batek ere ezingo du izan
penalizaziorik jasotzeko eskubiderik. Kasu horretan, Movistar-ek
beretzat gordetzen du Bezeroari berme-gordailu bat eskatzeko
ahalmena, edo kreditu-muga bat ezarriko du, Baldintza hauetako 12.
klausulan xedatutakoaren arabera.

4.- Prezioa eta Fakturazioa

Zerbitzuaren prezioa bat etorriko da Gailuaren mailarekin, Baldintza
orokor hauetako 1. Eranskineko taulan adierazitakoaren arabera.

Une bakoitzean maila jakin bati dagozkion Gailuaren gama guztiak
webgune honetan kontsultatu ahal izango dira:
http://www.movistar.es/r2rac
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Aurrekoarekin bat etorriz, Bezeroak MOVISTAR-i ordainduko dio
Zerbitzua emateari dagokion prezioa hurrengo baldintzen arabera,
hilabeteka, eta zenbatekoa TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.U.-k
kobratuko du.

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.

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.

Ordaintzen ez badu, Bezeroak badaki Movistar-ek ordaindu gabeko
kuotak kobratzeko eta Gailua berreskuratzeko behar diren legezko
ekintzak laga ahal izango dizkiola horretarako izendatutako
erakundeari, eta horren berri eman beharko dio Bezeroari.

Halaber, ordaindu ezean, zorrari buruzko datuak kreditu-
informazioko sistemak kudeatzen dituzten erakunde 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.

5.- MOVISTAR-en betebeharrak

MOVISTAR-ek betebehar hauek ditu bere gain:
5.1. Gailua erabiltzeko egoera onean entregatzea.

5.2.Gailuaren funtzionamenduarekin zerikusia duen edozein
gorabehera mantendu eta konpontzea, 7. klausulan
aurreikusitakoarekin bat.
5.3. Gailua modu baketsuan erabiltzea eta erabiltzen uztea,
haren zehaztapen teknikoei jarraikiz.
5.4. Zerbitzuaren bidez alokatu ahal diren Gailuei buruzko
informazioa eguneratuta izatea http://www.movistar.es/r2rac web-
orrian, bai eta horien prezioak eta, hala badagokio, bidalketa-
gastuak.

6.- Bezeroaren betebeharrak

Bezeroak betebehar hauek ditu bere gain:
6.1.Alokairu-kontratu hau Baldintza hauetako 8. klausulan ezarritako
epean mantentzea. Borondatezko baja aurreratua izanez gero, 9.
klausulan xedatutakoa aplikatuko da.
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6.2.Movistar-i Zerbitzuaren prezioa ordaintzea. Ordaintzen ez bada,
baldintza hauetako 10. klausulan xedatutakoa aplikatuko da.
6.3. Gailuaren fabrika-konfigurazioa mantentzea; beraz, ez
dago baimenduta:
- Gailua fisikoki irekitzea.
- Haren elementu fisikoak aldatzea edo sartzea.
- Gailua homologatzeko ezaugarriak aldatzea dakarren
parametroetan aldaketak egitea.
- Baldintza hauetan debekatutako eta hirugarrenen eskubideak eta
interesak kaltetzen dituzten edo, edozein modutan ere, Movistar-ek
edo Telefónica Taldeko edozein enpresak emandako Zerbitzua edo
beste edozein zerbitzu kaltetu, baliogabetu, gainkargatu edo
hondatu dezaketen parametroak aldatzea, legez kontrako xede edo
ondorioekin.
6.4. Gailua ematen den unetik beretik, behar bezala
erabiltzeko eta behar bezala manipulatzeko erantzukizuna bere gain
hartzea, eta hura hondatu, lapurtu edo galtzearen erantzukizuna ere.
Zentzu horretan, Bezeroaren betebeharra da Gailua hirugarrenen
lapurretetatik babesteko beharrezkoak diren segurtasun-neurriak
hartzea.
6.5. Alokatuta duen Gailualen inguruan sortzen den edozein
erreklamazio, ekintza, demanda edo bahitura berehala jakinaraztea
Movistar-i. Kasu horietan, Bezeroak Gailuaren jabetzari buruzko
edozein ekintza, eskaera edo erreklamazio egin nahi dioten
hirugarrenen aurrean adierazi beharko du Gailua ez dela bere
jabetzakoa, baizik eta Movistar-i alokatuta duela.
6.6. Gailua kontratua amaitzean itzultzen bada, edo aldez
aurretik ezeztatzen bada, arrazoia edozein dela ere, eta 15 egun
naturaleko epean, Bezeroak jatorrizko bilgarrian eta egoera onean
itzuli beharko du Gailua, erabileraren ondoriozko higadura salbu.
Bezeroak Gailu hori ematen ez badu, 9. klausulan ezarritakoa
aplikatuko da.
6.7. Era berean, Kontratuan aurreikusitako arrazoiren
batengatik Gailua itzultzen bada, Bezeroaren erantzukizuna izango
da:
a) Itzuli beharreko Gailuaren informazio guztia (datu
pertsonalak barne) ezabatzea, entregatu aurretik.
b) Gailua berrezartzea zailtzen duten gailuen kontu
pertsonalen lotura kentzea.
c) kontu digital pertsonalen mota guztietako gakoak
(adibidez, FMIP – Find my iPhone, Google account, etab.) ezabatzea
eta/edo desaktibatzea; baita gailu mugikorrari/mugikorrei lotutako
sarbide-eredu edo -PIN guztiak ere.

Horri dagokionez, Movistar-ek ez du inolako erantzukizunik onartuko
Bezeroak emandako Gailuetan jasotako edozein informazio
babesteari, isilpekotasunari edo erabiltzeari dagokionez.
Entregatzean, Bezeroak Movistar salbuesten du grabatutako datuei
edo edukiei dagozkien erreklamazio, galera edo kalteengatik.

7.- Mantentzea

Bezeroak aukeratutako Gailuaren mantentze-lan egokia izango du
kontratuak irauten duen bitartean. Horrek barnean hartzen ditu
kontratuak irauten duen bitartean ongi funtzionatzen duela
ziurtatzeko beharrezkoak diren eragiketa guztiak.

Mantentze-lanen estalduratik kanpo geratzen dira erabileraren edo
maneiuaren axolagabekeriak, tratu txarrak, ezusteko kasuak
(deskarga atmosferikoa, sutea, uholdeak), energia elektrikoaren
sarean gehiegizko aldaketak, erorketek eragindako hausturak edo
ekipo eta programen erabilera arrunt eta arduratsuaz bestelako
arrazoiak, baita Bezeroak edo baimendu gabeko hirugarrenek ekipo
edo instalazioak manipulatzea ere.
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Halaber, Movistar-ek egin ez dituen edo bere zaintzapean dauden
programak instalatzearen ondorioz sortutako matxurak edo
funtzionamendu txarra konpontzetik kanpo gelditzen da. Movistar-
ek hornitu ez dituen eta, beraz, Kontratu honen helburutik kanpo
dauden ekipo edo programetarako laguntzak ere ez dira onartuko,
Movistar-ek balidatutakoak izan ezik, aurrez ikuskapena eginda.

8.- Zerbitzuaren indarraldia eta iraupena

Hautatutako gailuaren alokairu-zerbitzua indarrean jarriko da
Movistar-eko Erosteko Aukera duten Gailuak Alokatzeko Kontratua
sinatzen den unean, eta egun horretatik aurrera 48 hilabetez egongo
da indarrean.

Epe hori iraganik, Gailua alokatzeko zerbitzua eskubide osoz
iraungiko da, 9 bis eta 10. klausuletan aurreikusitako ondorioekin,
eta ezin izango da berritu edo luzatu.

9. Alokairu Zerbitzuan borondatezko baja aurreratua ematea

Bezeroak alokairu Zerbitzuan borondatezko baja aurrez ematea
erabakitzen badu, Bezeroak hautatutako Gailua itzuli egin beharko
du. Kasu horretan, Bezeroak sinatu duen Movistar-eko eskuragarri
dauden gailuak alokatzeko kontratuan aurreikusitako Terminal
eguneratuaren kostuaren (CTA) zenbateko haztatua aplikatuko zaio.

Bezeroak gailua itzultzen ez badu edo 6.5 eta 6.6 ataletan ezarritako
baldintzen arabera itzultzen ez badu, Terminal Eguneratuaren
Kostuaren (CTA) zenbatekoa aplikatuko zaio.
CTA dagokion Gailuaren hasierako kostuaren baliokidea da,
alokairuan bete ez diren gainerako egunekin biderkatuta, eta
alokairuaren iraupen osoagatik zatituta, egunetan kalkulatuta:

2022/10/28ra arte:
CTA= (Gailuaren KOSTUA / 1095) x (1095 - alokairua hasi zenetik
igarotako egunak)

2022/10/29tik aurrera, Kontratuaren iraupena 4. klausulan
adierazitakoaren arabera aldatzen denean, CTA hau izango da:

CTA= (Gailuaren KOSTUA / 1461) x (1461 - alokairua hasi zenetik
igarotako egunak)

9 Bis- Erosteko aukera

Bezeroak edozein unetan erabil dezake Gailua erosteko aukera. Hori
gertatuz gero, prezioa kalkulatzeko, kontuan hartuko da Gailuak baja
eskatzen duen egunean duen balio-galtze linealaren balioa eta
Movistar-eko gailuen alokairu-kontratuan zehaztutako CTA
kalkuluaren arabera.

Kontratua amaitu eta 48 hilabete igaro ondoren, Bezeroak Gailua
itzuli beharko du 9.1 klausulan adierazitakoaren arabera, non eta
une horretan Bezeroak ez duen adierazten kontratu honen xede
diren ekipoak erosi nahi dituela; kasu horretan, Bezeroak Gailuaren
balioagatik ordaindu beharreko zenbatekoa euro batekoa izango
litzateke.1



3/6

MS.CO.0/27/04/2023

Bezeroak erosteko aukera gauzatzen badu, MOVISTAR-EKO
EROSTEKO AUKERA DUTEN ALOKATUTAKO GAILUEN SALEROSKETA-
kontratua sinatuko du.

10- Kontratua amaitzea

Kontratua zuzenbidean onartutako arrazoi orokorrengatik iraungiko
da eta, bereziki, arrazoi hauengatik:

1. 8. klausulan aurreikusitako 48 hilabeteko iraupena
igarotzeagatik.
2. Alderdietako batek Kontratuan hartutako betebeharrak ez
betetzeagatik.
3. Bezeroa zerbitzuan aldez aurretik baja emateagatik,
Kontratu honen 9.1. klausulan aurreikusitako ondorioekin.
4. Kontratuaren xede den Gailua suntsitu edo galtzeagatik,
Kontratu honen 9.1. klausulan aurreikusitako ondorioekin.
5. Zerbitzuaren kuota bat edo gehiago ez ordaintzeagatik.

Klausula honetan aurreikusitako edozein arrazoirengatik kontratua
amaitu ondoren, eta 9bis klausulan azaldutako baldintzetan erosteko
aukera ukatu gabe, Bezeroak gailua itzuli beharko du, 9.1 klausulan
adierazitakoaren arabera.

11.- Datu pertsonalen 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
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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.

12. Berme-gordailua eta kreditu-muga

Zerbitzuan alta emateko eskaera jaso ondoren eta kontratu hau
indarrean dagoen edozein unetan, Movistar-ek berak emandako
datuen zehaztasuna eta kaudimena egiaztatu ahal izango ditu, honek
emandako informazioa aztertuz, zerbitzuak edo produktuak ematetik
ondorioztatutako datuak; Movistar-ek sortu edo estimatutako
datuetatik lortutako datuak; eta kreditu-informazioko sistemetan
dagoen informazioa eskuratuz lortutakoa, hori guztia Datuak
Babesteko Europako 2016/679 Erregelamenduaren 6. artikuluan
ezarritakoaren arabera, dokumentu beraren 22. artikuluari
dagokionez, bai eta haren ordezko edo aplikatzekoa den beste
edozein arautegiren arabera ere.
Era berean, jakinarazten du, egiaztapen horren ondorioz, Movistar-
ek berme-gordailu bat eratzeko eskatu ahal izango diola Bezeroari,
edo bere arriskuaren eta ahalmen ekonomikoaren zenbatespenaren
araberako kreditu-muga bat esleitu ahal izango diola, kasu hauetan:
• Bezeroak ordaindu gabeko kopuruak izatea Movistar-ekin
formalizatutako edozein kontratutan.
• Fakturak behin eta berriz berandu ordaintzea.
• Antzeko eragiketak osatzen dituzten produktu eta
zerbitzuak kontratatzea.
• Bezeroak kontratu honen ondoriozko betebeharrei
erantzuteko behar adinako kaudimena duela Movistar-ek ezin
egiaztatzea.



4/6

MS.CO.0/27/04/2023

Egiaztapen horiek indarrean dagoen legeria erabat errespetatuz
egingo dira, kreditu-informazioko sistemetara sartuz eta
bezeroarengandik lortutako datuak tratatuz, bezeroaren ahalmen
ekonomikoa balioesteko kontratatutako zerbitzuak edo produktuak
ematetik eratorritako datuak; adibidez, zenbatespen hori egiteko,
alderdi hauek baloratuko dira, besteak beste: kontratatutako
produktua (balio handikoa edo balio txikikoa bada), erabilitako
terminalari edo terminalei buruzko informazioa, egindako
kontsumoak edo horretarako garrantzitsutzat jotzen den beste
edozein. Ezarritako kreditu-muga gaindituz gero, Movistar-ek
ahalmena izango du Bezeroaren Zerbitzuan alta emateko eskaera
ezesteko eta, ondorioz, kontratua bertan behera uzteko. Aurrekoa
gorabehera, bezeroak eskubidea izango du arduradunaren aldetik
giza esku-hartzea lortzeko, bere ikuspuntua adierazteko eta
erabakiaren aurka egiteko
documentacionclientes.fusion@telefonica.com helbidean, urteko
diru-sarreren maila edo ondare-egoera frogatzen duten agiri
osagarriak aurkeztuz.
Eskatutako bermea ez bada ezartzen, dirutan edo banku-abal bidez
ordaindu gabeko gordailuaren bidez, edo ezarritako kreditu-muga
gainditzen bada, Movistar-ek ahalmena izango du Bezeroaren
Zerbitzuan alta emateko eskaera ezesteko, bertan behera uzteko
eta/edo behin betiko eteteko, eta, ondorioz, kontratua bertan
behera uzteko.
Zorrak dituen bezeroak kontratua bertan behera uzteko edo haren
titulartasuna aldatzeko eskatzen badu edo, beste edozein
arrazoirengatik, zerbitzuan baja eragiten badu, Movistar-ek zor duen
kopuru osoaren bermea exekutatu ahal izango du, eta gerakina
bezeroaren esku geratuko da.
Berme-gordailua Movistar-ek itzuliko du, Bezeroak aldez aurretik
eskatuta, baldintza hauek betetzen direnean:
a) Beste ordainketa-kontratu bati edo batzuei dagozkien
ordainagiriak ordaintzen behin eta berriz atzeratzeagatik eskatzen
diren gordailuetan, Bezeroari fakturatutako ordainagiriak urtebetez
ez direla berandu ordaindu egiaztatzen denetik.
b) Gainerako kasuetan, Movistar-ek zor dituen zenbateko
guztiak ordaindu dituela jakin bezain laster.

13.- Jakinarazpenak

Kontratu honetan aurreikusitakoa dela-eta Bezeroak Movistar-i egin
behar dizkion jakinarazpenak telefono bidez egingo dira Movistar-en
arreta pertsonaleko telefonoetara, edo idatziz, kontratu honetan
zehar aurreikusitako posta-ataletara edo posta-helbideetara.

Bestalde, Movistar-ek Bezeroari egiten dizkion jakinarazpenak,
aldaketak eta komunikazioak honela egingo dira:

(a) Bezeroak kontratatzerakoan horretarako izendatutako
helbidera postaz bidalita. Hasieran izendatutako helbidearen
aldaketarik izendatu edo jakinarazi ezean, ondorio guztietarako,
Bezeroaren helbidea zerbitzua ematen den tokia dela ulertuko da,
eta bat baino gehiago badira, horietako edozein.
(b) Posta elektronikoz bidalita, ahal dela, Bezeroak Movistar-i
horretarako ematen dizkion helbide elektronikoetara.
(c) Telefonoz edo SMS bidez jakinarazita, hala badagokio, bai
Zerbitzua Bezeroari ematen zaion telefono-zenbakira, bai Bezeroak
Zerbitzuan alta eskatzeko inprimakian adierazitako telefono-
zenbakira, edo, Baldintza honen arabera, Bezeroak geroago
aldatutakora.
d) Bezeroaren “Mi Movistar” eremu pribatuaren bidez jakinarazita,
www.movistar.es web orriaren bidez edo “Mi Movistar”
aplikazioaren bidez atzi daitekeena, edo horien ordezko izendapenen
bidez.

MOVISTAR-EKO EROSTEKO AUKERA DUTEN GAILUAK 
ALOKATZEKO BALDINTZA OROKORRAK

Alde horretatik, Bezeroak adierazten du berak emandako datu
guztiak egiazkoak eta zuzenak direla, eta konpromisoa hartzen du
Movistar-i jakinarazteko etxean edo beste edozein helbide edo
harremanetan, kobrantza-datuetan eta Movistar eta Bezeroaren
arteko kontratu-harremana kudeatu eta mantentzeko beharrezkoa
den beste edozein informaziotan gertatzen diren aldaketak.

14. 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
egoerak ematen badira:
- Movistar-en 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, Industria prezioen indizearen (IPRI) gehikuntza.

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

15. Kontratua lagatzea.

Kontratu honen xede den zerbitzua pertsonala da, baina bezeroak
hirugarren bati laga diezaioke, Telefónica Móviles España, S.A.U.-k
baimena eman ondoren. 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.

16. Bezeroentzako arreta

MOVISTAR-ek arreta-kanal hauek gaitzen ditu:

− Bezeroarentzako arreta eta Matxuren arreta:
• 1004
• www.movistar.es

− Kontratazio-kanalak:
• 1004
• www.movistar.es
• Movistar dendak
• Banaketa-kanalak:

− Erreklamazioak:
• www.movistar.es
• 1004
• C/ Gran Vía 28, 28013, Madril.

17. Lege aplikagarria eta gatazken ebazpena

Baldintza hauek Espainiako legeriak arautzen ditu. Edozein eztabaida
izanez gero, MOVISTAR eta Bezeroa Bezeroaren helbideko Epaitegi
eta Auzitegien mende jartzen dira, indarrean dagoen legediaren
arabera, Kontratu-baldintza hauen xede den Zerbitzuaren ondorioz
sor daitekeen edozein eztabaidarako
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1. ERANSKINA. Gailu erabilgarriak eta prezioak

Bezeroak Gailu hauetako bat aukeratu ahal izango du:
• Smartphoneak
• Tabletak
• Telebistak
• Ordenagailuak
• Erloju adimendunak (Smartwatch-ak)
• Bideo-kontsol
• 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.
Bezeroak Prezio hauek ordainduko ditu, aukeratutako mailaren
arabera:

MOVISTAR-EKO EROSTEKO AUKERA DUTEN GAILUAK 
ALOKATZEKO BALDINTZA OROKORRAK

Gailu
Gehigarriaren

Maila
Hileko kuota

Aldez aurretik baja 
emateagatiko

kuota, Gailua itzuli
gabe

Aldez aurretik baja 
emateagatiko
kuota, Gailua

itzulita

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%

Gailu
Gehigarriaren

Maila
Hileko kuota

Aldez aurretik
baja 

emateagatiko
kuota, Gailua

itzuli gabe

Aldez aurretik
baja 

emateagatiko
kuota, Gailua

itzulita

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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1. ERANSKINA. Gailu erabilgarriak eta prezioak

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.
Bezeroak Prezio hauek ordainduko ditu, aukeratutako mailaren
arabera:

MOVISTAR-EKO EROSTEKO AUKERA DUTEN GAILUAK 
ALOKATZEKO BALDINTZA OROKORRAK

CTA= (Gailuaren KOSTUA / 1461) x (1461 - alokairua hasi zenetik igarotako egunak)

Penintsula eta Balear Uharteetan % 21eko BEZa aplikagarri, Ceutan % 10eko
IPSIa, Melillan % 8ko IPSIa eta Kanariar Uharteetan % 7ko IGICa.
Une bakoitzean maila jakin bati dagozkion gailuak web-orri honetan kontsulta
daitezke: http://www.movistar.es/r2rac

Gailu
Gehigarriaren

Maila
Hileko kuota

Aldez aurretik
baja 

emateagatiko
kuota, Gailua

itzuli gabe

Aldez aurretik
baja 

emateagatiko
kuota, Gailua

itzulita

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

Bezeroari jakinarazten zaio gailu horiek erabiltzeko eta gozatzeko moduan
berregokitutako produktuak direla. Horietako bat aukeratuz gero, informazio
hori bezeroari produktua entregatzean emango zaion dokumentu
espezifikoan jasoko da.

CTA= (Gailuaren KOSTUA / 1461) x (1461 - alokairua hasi zenetik igarotako egunak)

Penintsula eta Balear Uharteetan % 21eko BEZa aplikagarri, Ceutan % 10eko
IPSIa, Melillan % 8ko IPSIa eta Kanariar Uharteetan % 7ko IGICa.
Une bakoitzean maila jakin bati dagozkion gailuak web-orri honetan kontsulta
daitezke: http://www.movistar.es/r2rac


