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Zerbitzuaren Baldintza Bereziak 

“Llamadas a móviles ilimitadas”  

“Llamadas a móviles ilimitadas”,“Telefónica de España, Sociedad Anónima 
Unipersonal” (aurrerantzean, “MOVISTAR”) erakundearen bezeroentzako eskuragarri 
dagoen telefono-zerbitzuko bezeroentzat eskuragarri dagoen prezio-plana da. 
 
www.movistar.es/contratos webgunean bezeroentzako eskuragarri dagoen telefono-

zerbitzuaren baldintza orokorrek osatzen dute Baldintza Orokor hauetan jasotakoa.  

 
1. ADSKRIPZIOA:  

Planera adskribatu daitezke "miMovistar" eskaintzako produktu bat kontratatzen 
duten edo kontratatuta duten MOVISTARreko RTB Telefono-linea indibidualen 
titularrak. 

Besteren titulartasuneko erabilera publikoko telefonoek ezingo dute prezio-plan hau 
kontratatu. Ez dago baimenduta prezio-plan honen onura duen trafiko-birsalmenta 

Bezeroak MOVISTARreko agente komertzial batekin harremanetan jarrita 
adierazitako baldintzak onartuz egingo da adskripzioa. 

 
2. INDARRALDIA:  

Prezio-plan honen indarraldia ez dago zehaztuta. 

Prezio-planeko baldintzak aplikatzen hasteko data erabiltzailea adskribatu eta 
hurrengo egunekoa izango da, eta adskripzioa automatikoki luzatuko da hilero, 
erabiltzaileak baja egin arte. 

Nolanahi ere, adskripzio-data erabiltzailearen fakturazio aldiaren hasierarekin bat ez 
badator, hileko kuota hainbanatu eginen da epe horretara egokitu arte.  

 
3. ADSKRIPZIOAREN PREZIOA:  

Alta zein baja doakoak dira. Prezio-planak 4,9587 €-ko (6,00 € BEZa barne) hileko 
kuota du. 

Zergarik gabeko prezioari dagokion zerga aplikatuko zaio: Penintsula eta Balearretan, 
BEZa; Ceuta eta Melillan, IPSIa; eta Kanariar Uharteetan IGICa. 

 
4. ALORRA ETA APLIKAZIO-ORDUTEGIA:  
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“Tarifa Plana a Móviles” zerbitzuak % 100eko deskontua izateko eskubidea ematen 
du, astelehenetik igandera, eguneko 0:etatik 24:ak arte egiten diren dei 
interpertsonalen prezioan. 

Erabiltzaileak konpromisoa hartzen du zerbitzua indarrean dagoen legeriarekin, 
baldintza partikular hauekin eta, oro har, zerbitzuaren erabilera egokiarekin 
erabiltzeko, bere eskura jarri zaion xedearekin bat.   

Erabiltzaileak konpromisoa hartzen du zerbitzua ez erabiltzeko legez kontrako 
helburuetarako edo hirugarrenen eskubideak kalte ditzaketen helburuetarako, edo, 
edozein modutan ere, MOVISTAR kaltetu dezaketen helburuetarako, zerbitzua, ekipo 
informatikoak, jabetza eta MOVISTAR edo hirugarren pertsonen irudia kaltetu edo 
hondatzeko.   

Erabiltzaileak ezingo du zerbitzua birsaldu.  Beraz, erabiltzaileak ezin izango du 
zerbitzua komertzialki ustiatu, eta ezin izango du etekin ekonomikorik lortu, ez 
zuzenekorik, ez zeharkakorik, Zerbitzua birsaldu duelako, bere gaitasun edo 
funtzionaltasunen bat duelako edo kontratatutako Tarifa Finkoaz baliatzen den 
trafikoaren ondorioz.  

5. ZERBITZUEN ERABILERA EGOKIA.  

Bezeroak konpromisoa hartzen du Zerbitzuaren eta Movistar-ek ematen dizkion 
lotutako bestelako zerbitzu guztien zerbitzuak eta prestazioak zentzuz 
erabiltzeko. Bezeroa izango da Movistar-en aurreko erantzule, Zerbitzuari lehen 
adierazi ez den erabileraren bat ematen bazaio eta baldin eta erabilera horrek 
Movistar-i edo hirugarrenei kalte egin badiezaieke, eta, bereziki, Movistar 
zerbitzuak komunikazio pertsonaletatik kanpoko (bezero partikularren kasuan) 
helbururen baterako erabiltzen badira edo zerbitzu horiek birsaldu edo 
merkaturatzen badira.   

Estatuko mugikorretara egindako deiei dagokienez eta baldintza hauetan 
ezarritakoa ez den beste edozein erabilerari kalterik egin gabe, erabilera onaren 
kontrako erabileratzat hartuko dira, adibide gisa, honako hauek:   

1.- Deiak birbideratzeko zerbitzu-zenbakietarako deiak, trafikoa kontzentratu edo 
eraldatu behar denean.   

2- Halaber, zerbitzuak eskaintzen dituen aukerak, edozein prestazio eta 
erraztasunetan, ezin izango dira erabili urrutitik entzuteko edo zaintzeko, ezta 
edozein konexio egiteko ere, iraupena edozein dela ere, partikularren arteko 
komunikazio aktiborako helbururik ez badute.  

Aipatutako kasu horietan guztietan, bai eta modu desegokian edo zerbitzurako 
aurreikusitako komunikazio partikularraren xedearekin bat ez datorren beste edozein 
kasutan ere, Movistar-ek eskubidea du Zerbitzua behin betiko eteteko (hala erabakiz 
gero, bezeroak Movistar-ek eskatutako bermeak aurkezten baditu zerbitzua 
berrezarri ahal izanik), bai eta Zerbitzua behar bezala ez erabiltzeagatik 
ondorioztutako trafikoa kobratzeko ere . Kasu horretan, une bakoitzean indarrean 
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dagoen erabilitakoagatik ordaintzeko modalitateko prezio estandarren arabera 
tarifikatuko da, www.movistar.es webgunean argitaratuta eta eskuragarri dagoen 
Telefónica España, S.A.U.-ren prezio-katalogoaren arabera. Kasu horietan, ezin da 
aplikatu edozein sustapeni lotutako prezio-murrizketarik, trafiko-frankiziarik edo 
egungo edo etorkizuneko edozein zerbitzuren prezioa gutxitzea dakarren aurrezki-
modulurik.  

Aurrekoa alde batera utzita, eta azaldutakoaren arabera zerbitzua behar ez bezala 
erabiltzen bada, etorkizunean antzeko erabilerak izango direla aurreikusita, Movistar-
ek eskubidea du Bezeroari, aldez aurretik jakinarazi ondoren, adierazitako erabilera-
ereduekin bat datorren tarifa-modalitaterik egokiena esleitzeko, honek merkatuan 
eskuragarri daudenen artean komenigarriagotzat jotzen duen beste edozein 
modalitateri kalterik egin gabe.   

 
6. BATERAGARRITASUNAK:  

Besterik adierazi ezean, Plan hau bateraezina da indarrean dauden prezio-plan eta 
deskontu-programa guztiekin, baldin eta prezio-baldintza bereziak aplikatzen 
badituzte zerbitzu telefonikoarenkontsumoetan.. 

Besterik adierazi ezean, “Tarifa Plana a Móviles” bateragarria da publikoarentzat 
eskuragarri dagoen telefono-zerbitzu finkoaren beste edozein prezio-plan, bonu edo 
deskontu-programarekin, baldin eta prezio bereziak ematen baditu metropoli-, 
probintzia-, nazio- eta nazioarteko eremuetan.  

STB linea bereziekiko bateragarritasunari dagokionez (banakako RTB linearen 
ezberdina), trafiko produktuei dagokienez linea horietarako definituta daudenak 
errespetatuko dira. 

 
7. BEZEROAK BAJA ESKATZEA:  

Erabiltzaileak edozein unetan eskatu ahal izango du baja, MOVISTAR konpainiako 
agente komertzial batekin harremanetan jarrita. Kasu horretan, bajaren egunera 
arteko deskontuak aplikatuko dira, kuota hainbanatuz.  

 
8. PLANA ALDATZEA EDO INDARRALDIA AMAITZEA:  

 

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:  
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- 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). 52tik 19. orria 

-Kontsumorako prezioen indizearen (KPI) edo, horrelakorik ezean, prezio industrialen 
indizearen (PII) 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 batzuen kalterik gabe. Hilabeteko epean Movistar-

ek jakinarazpenik jaso ez badu, Bezeroak aldaketak onartzen dituela ulertuko da. 


