
 

  

CONDICIÓNS DE COMPRAVENDA DE DISPOSITIVOS 

MOVISTAR EN ARRENDAMENTO  

 
 

1.  OBXECTO 

 

No caso de que o Cliente, titular do contrato de arrendamento do dispositivo Movistar, exerza o 
seu dereito de opción de compra despois de solicitar a baixa voluntaria anticipada do devandito 
contrato, ou ao finalizar o seu período de vixencia de 48 meses, resultarán de aplicación as 
presentes Condicións.  

Estas Condicións regulan o contrato de compravenda do dispositivo Movistar en arrendamento 
entre Telefónica Móviles España, S.A.U. (en diante, Movistar), con CIF nº A-78923125, 
domiciliada en Ronda de la Comunicación s/n, Distrito Telefónica, edificio Sur 3, 28050 Madrid, 
inscrita no Rexistro Mercantil de Madrid, ST-1, Tomo 8958, Xeral 7804, Sección 3ª do Libro de 
Sociedades, Folio 92, Folla núm. 85226-1, Inscrición 1, como parte vendedora, e o Cliente, (en 
diante, o "Cliente") como parte compradora do dispositivo. 

As Condicións Xerais de Arrendamento con dereito a compra de dispositivo Movistar e as 
Condicións Particulares do Servizo con Opción a gozar do dispositivo en réxime de 
arrendamento que o Cliente teña contratado, que constan publicadas en 
www.movistar.es/contratos, completan ás presentes Condicións en todo o non previsto nelas.  

 

2. PREZO FACTURACIÓN E PAGAMENTO 

 

Ao exercer a opción de compra, o Cliente está obrigado a aboar o prezo do dispositivo, calculado 
segundo a seguinte fórmula, e tendo en conta o momento no que se exerce a devandita opción 
de compra:  

Até o 28 de outubro de 2022: 

(CUSTO INICIAL SMARTPHONE/1095) x (1095- días transcorridos desde o inicio do 
arrendamento) + 1 € 

Dende o 29 de outubro de 2022: 

(CUSTO INICIAL SMARTPHONE/1461) x (1461- días transcorridos desde o inicio do 
arrendamento) + 1 € 

 

O Custo Inicial do Dispositivo é o que figura no Anexo ao contrato de arrendamento do 
dispositivo.  



 

  

A facturación do dispositivo adquirido realizarase nun cargo único en factura, que será emitida 
por Telefónica Móviles España, S.A.U. no formato elixido e aceptado polo Cliente para os servizos 
previamente contratados con Movistar. 

O seu importe será esixible desde o momento en que se presente ao cobramento a 
correspondente factura, a cal será aboada polo Cliente, ou por terceiro, a través da conta na 
Entidade Bancaria ou Caixa de Aforros que, de ser o caso, se sinalara nas Condicións Xerais de 
Prestación Móviles Movistar subscrito con Movistar ou, en todo caso, na conta que para ese fin 
designe ao contratar miMovistar ou Movistar Fusión, prevalecendo esta última, sobre calquera 
outra que puidera indicar con anterioridade. Sen prexuízo do anterior, o Cliente poderá solicitar 
outro medio de pagamento. 

En calquera dos casos, o Cliente recoñece e confirma o mandato para o cobramento das facturas 
correspondentes a través da conta designada segundo o indicado nesta cláusula.  

 

3. OBRIGAS 

 

3.1 OBRIGAS DO CLIENTE 

 

• O Cliente obrígase a non utilizar o dispositivo adquirido de forma ou con efectos 
contrarios á lei, á moral e aos bos costumes xeralmente aceptados ou á orde pública.   

• O Cliente comprométese a non abrir fisicamente o dispositivo nin modificar ou introducir 
elementos físicos no mesmo. Tampouco poderá realizar modificacións nos parámetros do 
devandito dispositivo que supoñan un cambio nas características da súa homologación.  

•  O Cliente será responsable ante Movistar de calquera uso distinto das funcionalidades 
ou prestacións que o dispositivo inclúa segundo as súas condicións, e que poida causar un dano 
ou perda a Movistar ou a terceiros e, en particular, a calquera uso que supoña unha revenda ou 
comercialización. 

3.2 OBRIGAS DE MOVISTAR 

•  Movistar comprométese a manter actualizada a información sobre os dispositivos, así 
como dos seus prezos no caso de exercer a opción de compra.  

 

4. GARANTÍA LEGAL 

 

4.1 GARANTÍA LEGAL DE CONFORMIDADE 

Se o cliente exercese a opción de compra dentro do prazo  de garantía legal do dispositivo, terá 
dereito a gozar do tempo restante da devandita garantía, cuxo prazo de vixencia comezou no 
momento da recepción do devandito dispositivo. A garantía cubrirá as faltas de conformidade 
do Cliente en virtude do establecido na normativa que resulte de aplicación. 



 

  

No caso de que o fabricante do produto ofreza calquera garantía adicional ás esixidas 
legalmente, estas indicaranse no correspondente documento de garantía que acompañe ao 
dispositivo. 

Salvo que se indique expresamente outra cousa no correspondente documento de garantía, non 
están cubertos pola garantía legal:  

-  Os fallos, danos ou avarías que sexan o resultado  dunha instalación, manipulación ou 
dun uso indebido do dispositivo; 

-  Os fallos, danos ou avarías que sexan o resultado da utilización para calquera fin distinto 
a aquel para o que está destinado o dispositivo, ou dun xeito distinto ao indicado no seu manual 
de usuario; 

-  Por causas de forza maior, ou caso fortuíto alleos ao control de Movistar e/ou do 
fabricante; así como os danos ocasionados por culpa ou neglixencia do Cliente ou de terceiros 
(roturas por caídas); e  

-  En xeral, calquera outra exclusión detallada no documento de garantía que se entrega 
xunto co equipo ou dispositivo.  

No suposto de que Movistar detecte que unha avaría procede dunha das causas anteriormente 
expostas, Movistar resérvase o dereito de facturar ao Cliente o importe do produto.  

 

4.2. CONFORMIDADE CO BEN OBXECTO DO CONTRATO 

O Cliente ten dereito a que o ben obxecto do presente contrato se axuste á descrición, ao tipo, 
á cantidade, calidade, seguridade e posuír as funcionalidades establecidas no Contrato, así 
como a obter a súa correspondente actualización. 
En caso de que o ben non cumpra estes requisitos, o Cliente terá o dereito de esixir a Movistar a 
súa posta en conformidade, optando pola súa reparación ou substitución, salvo que Movistar 
poida proporcionar unha medida correctora alternativa que non supoña maiores inconvenientes 
para o Cliente. En calquera caso, se a reparación requirise a entrega ou retirada de bens que 
estean en posesión do Cliente, este deberá poñelos a disposición de Movistar seguindo as 
indicacións que se lle trasladen para ese efecto. 
No caso de que a devandita posta en conformidade resulte imposible ou supoña custos 
desproporcionados, así como naqueles casos nos que a reparación non se producira nun prazo 
razoable, o Cliente terá dereito a solicitar a Movistar, mediante unha declaración expresa, unha 
redución no prezo mediante desconto en factura e proporcional ao período de tempo durante o 
cal o ben non fora conforme, ou a resolución do Contrato, salvo que sexa de escasa importancia. 
 

5. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL 

 

Movistar informa de que os datos dos seus clientes serán tratados conforme ao establecido na 
Política de Privacidade de Movistar, cuxa información básica se recolle na presente cláusula. O 
contido íntegro desta política pode consultarse na seguinte ligazón: 
www.movistar.es/privacidad, solicitando un exemplar no 1004 ou nas Tendas Movistar.  
   



 

  

De conformidade coa normativa europea de protección de datos de carácter persoal e en 
virtude do establecido na devandita Política, as seguintes empresas do Grupo Telefónica son 
corresponsables do tratamento dos datos persoais do Cliente Movistar en función dos 
produtos e servizos que teña contratados: Telefónica de España, S.A.U. e Telefónica Móviles 
España, S.A.U. (en diante e conxuntamente denominadas, para os efectos establecidos nesta 
cláusula, como “Movistar”). En Movistar trataremos os datos do cliente para a prestación do 
Servizo, así como para outras finalidades que, como cliente Movistar, nos permita ou autorice 
nos termos recollidos na Política de Privacidade na que, ademais, se recolle toda a información 
necesaria para que o cliente poida decidir sobre outros tratamentos que requiran o seu 
consentimento.  
   
Os datos persoais necesarios para a execución do contrato que o cliente facilita neste acto, 
xunto cos obtidos con motivo da prestación do Servizo, así como a través das canles de 
atención e comercialización, serán incluídos en ficheiros informatizados de datos de carácter 
persoal titularidade de Movistar.  
   
Ademais dos tratamentos recollidos na Política de Privacidade, ao aceptar os presentes 
termos e condicións de uso do Servizo, o Cliente é informado do tratamento específico dos 
datos descritos nas condicións de prestación dos servizos que implica a contratación deste 
Servizo, en concreto, os datos obtidos do Cliente ou usuario, os datos derivados da prestación 
do servizo ou produto, os datos de Produtos ou Servizos Movistar, así como incluídos, en todo 
caso, os datos xerados ou estimados por Movistar cuxo tratamento é necesario para todas as 
finalidades indicadas na Política de privacidade en execución do contrato, para a prestación do 
Servizo.  
   
O tratamento destes datos de clientes permítenos ser máis eficientes e axúdanos a seguir 
mantendo os máis altos niveis de seguridade e confianza nos servizos que che prestamos. 
Para iso, tamén se informa o cliente ou usuario de que podemos tratar os datos obtidos do 
cliente ou usuario, os datos obtidos do Cliente ou usuario, os datos derivados da prestación do 
servizo ou produto, os datos de Produtos ou Servizos Movistar, así como os datos xerados ou 
estimados por Movistar para as seguintes finalidades lexítimas relacionadas coas súas 
preferencias e intereses, que che permitirán:  
   
- Recibir por calquera medio, información de ciberseguridade sobre tráficos anómalos que se 

poidan estar a realizar desde a súa conexión e que afecten á seguridade das redes, sistemas 
ou equipos.  

- Recibir e gozar de ofertas personalizadas de produtos e servizos Movistar por calquera 
medio, independentemente da empresa do Grupo Telefónica que o preste (pode consultar 
unha listaxe actualizada das empresas do Grupo Telefónica que prestan produtos e servizos 
Movistar tamén no apartado de Privacidade da nosa web e, en concreto, en 
www.movistar.es/privacidad).  

- Personalizar ofertas de produtos e servizos Movistar, con independencia da empresa do 
Grupo Telefónica que os preste, cedéndonos os mencionados datos se fose necesario e de 
forma puntual, para facilitar a xestión administrativa interna e xestión comercial dos 
devanditos produtos e servizos. 



 

  

- En caso de que lle sexa aplicable, recibir no seu servizo Movistar+ (televisión e outros 
dispositivos) ofertas personalizadas de produtos e servizos Movistar ou doutros provedores.  
   

Por outra banda, para calquera das finalidades previstas na Política de Privacidade, Movistar 
poderá confiar o seu tratamento a provedores de confianza. A relación actualizada das 
categorías dos devanditos provedores, así  como daqueles que realizan transferencias 
internacionais de datos no exercicio das súas funcións, recóllese en 
www.movistar.es/privacidad/info-adicional.  
  
Así mesmo, Movistar garante a adopción das medidas necesarias para asegurar o tratamento 
confidencial dos devanditos datos e infórmao da posibilidade de exercer, de conformidade coa 
devandita normativa, os dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición e 
portabilidade, dirixindo un escrito Referencia DATOS, ao: enderezo de correo electrónico 
TE_datos@telefonica.com, dirixindo un escrito ao Apartado de Correos 46155, 28080 Madrid, 
ou a través do teléfono gratuíto 224407.  

 

 

 

 

 


