
Código punto de venda:

Nome do punto de venda:

Data:

C
lie

n
te

Tipo de identificación: DNI/CIF/T.  Residente/Pasaporte/NIE/NIVE ou outros: 

Documento identificación:

Nome:

Apelidos /Denominación social:

Nome da persoa con autorización ou poder outorgado polo Cliente:

Documento identificativo da persoa con autorización ou poder (DNI/CIF/T.RESIDENTE/NIE/NIVE ou outros) :

MS.CO.0/27/04/2023

Correo electrónico*:

*Cubrir só no caso de que o Cliente non o facilitara.

CAPACIDADE: COR :

Núm. SERIE/ IMEI: CUSTO Dispositivo: 

MARCA Dispositivo:: MODELO: 

Si
n
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u
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P

ro
te
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n
d

e 
d

at
o

s

Sinatura Cliente

Todos os prezos mostrados no documento levan o IVE incluído.
En Península e Baleares aplícase IVE 21%, en Ceuta IPSI 10%, en
Melilla IPSI 8% e en Canarias IXIC 7%.

D
is

p
o

si
ti

vo

O asinante declara que os datos incluídos son correctos e autoriza a verificación dos mesmos. Así mesmo, o Cliente declara coñecer e aceptar na súa totalidade
as Condicións que lle son entregadas neste intre. Ámbalas dúas partes, en proba de conformidade, asinan o presente contrato en duplicado exemplar. O abaixo
asinante en representación do Cliente declara expresamente que o poder ou autorización en virtude do cal actúa é bastante para obrigar ao Cliente neste acto e
que ese poder ou autorización non está revogado nin limitado.

Movistar informa de que os datos que se facilitan neste documento serán tratados por Telefónica de España S.A.U. e Telefónica Móviles España S.A.U. como
responsable do tratamento, coa finalidade de facer posible a xestión de entrega do dispositivo e de prestarlle o servizo, así como para o resto de finalidades que
se permitiran ou autorizaran de conformidade co disposto na Política de Privacidade que poderá consultar en www.movistar.es/privacidad. Poderá exercer 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 desde a liña fixa
ou móbil. Condicións dispoñibles en www.movistar.es/contratos
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Atendendo ao disposto no RD Lexislativo 1/2007, de 16 de novembro, Texto Refundido da Lei Xeral para a Defensa dos Consumidores e Usuarios o cliente non
terá dereito de desistencia en caso de contratacións en establecementos presenciais.

O contrato de arrendamento do Dispositivo ten unha duración de 48 meses.

Naqueles casos de contratación a distancia, o número de serie/ IMEI reflectirase no albará de entrega, que pasará a formar parte deste contrato.
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Anexo ao Contrato de Arrendamento con Opción a 
Compra de Dispositivos Movistar (II)

CTA= (CUSTO Dispositivo / 1461) x (1461 – días desde inicio do arrendamento)

Nivel  Dispositivo 
Adicional

Cota mensual

Cota por baixa
anticipada sen 
devolución do 

Dispositivo

Cota por baixa
anticipada  con 
devolución do 

Dispositivo

Nivel  Dispositivo 
Adicional

Cota mensual

Cota por baixa
anticipada sen 
devolución do 

Dispositivo

Cota por baixa
anticipada  con 
devolución do 

Dispositivo
X22 2,20 € CTA 94% X62 6,20 € CTA 89%

X27 2,70 € CTA 94% X65 6,50 € CTA 89%

X28 2,80 € CTA 94% X67 6,70 € CTA 89%

X30 3,00 € CTA 94% X68 6,80 € CTA 89%

X33 3,30 € CTA 94% X69 6,90 € CTA 83%

X34 3,40 € CTA 94% X70 7,00 € CTA 83%

X35 3,50 € CTA 94% X71 7,10 € CTA 83%

X37 3,70 € CTA 92% X72 7,20 € CTA 83%

X40 4,00 € CTA 89% X73 7,30 € CTA 83%

X41 4,10 € CTA 89% X75 7,50 € CTA 83%

X42 4,20 € CTA 92% X77 7,70 € CTA 83%

X43 4,30 € CTA 89% X78 7,80 € CTA 83%

X44 4,40 € CTA 92% X79 7,90 € CTA 83%

X45 4,50 € CTA 89% X83 8,30 € CTA 83%

X46 4,60 € CTA 89% X85 8,50 € CTA 83%

X47 4,70 € CTA 89% X86 8,60 € CTA 83%

X48 4,80 € CTA 89% X87 8,70 € CTA 83%

X49 4,90 € CTA 89% X89 8,90 € CTA 83%

X50 5,00 € CTA 89% X90 9,00 € CTA 83%

X51 5,10 € CTA 89% X92 9,20 € CTA 83%

X52 5,20 € CTA 89% X95 9,50 € CTA 83%

X55 5,50 € CTA 89% X96 9,60 € CTA 83%

X56 5,60 € CTA 89% X99 9,90 € CTA 83%

X57 5,70 € CTA 89% X101 10,10 € CTA 83%

X60 6,00 € CTA 89% X102 10,20 € CTA 83%

X61 6,10 € CTA 89% X103 10,30 € CTA 83%

O envío do Dispositivo ao domicilio ten un custo de (7,30 IVE incl. Na Península e Baleares aplícase o IVE 21 %, en Ceuta IPSI 10 %, en Melilla IPSI 8 % e en
Canarias IXIC 7 %.
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http://www.movistar.es/privacidad
mailto:TE_datos@telefonica.com


Código punto de venda:

Nome do punto de venda:

Data:

C
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n
te

Tipo de identificación: DNI/CIF/T.  Residente/Pasaporte/NIE/NIVE ou outros: 

Documento identificación:

Nome:

Apelidos /Denominación social:

Nome da persoa con autorización ou poder outorgado polo Cliente:

Documento identificativo da persoa con autorización ou poder (DNI/CIF/T.RESIDENTE/NIE/NIVE ou outros) :

MS.CO.0/27/04/2023

Correo electrónico*:

*Cubrir só no caso de que o Cliente non o facilitara.

CAPACIDADE: COR :

Núm. SERIE/ IMEI: CUSTO Dispositivo: 

MARCA Dispositivo:: MODELO: 

Si
n
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u
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s

Sinatura Cliente

Todos os prezos mostrados no documento levan o IVE incluído.
En Península e Baleares aplícase IVE 21%, en Ceuta IPSI 10%, en
Melilla IPSI 8% e en Canarias IXIC 7%.

D
is
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o

si
ti

vo

O asinante declara que os datos incluídos son correctos e autoriza a verificación dos mesmos. Así mesmo, o Cliente declara coñecer e aceptar na súa totalidade
as Condicións que lle son entregadas neste intre. Ámbalas dúas partes, en proba de conformidade, asinan o presente contrato en duplicado exemplar. O abaixo
asinante en representación do Cliente declara expresamente que o poder ou autorización en virtude do cal actúa é bastante para obrigar ao Cliente neste acto e
que ese poder ou autorización non está revogado nin limitado.

Movistar informa de que os datos que se facilitan neste documento serán tratados por Telefónica de España S.A.U. e Telefónica Móviles España S.A.U. como
responsable do tratamento, coa finalidade de facer posible a xestión de entrega do dispositivo e de prestarlle o servizo, así como para o resto de finalidades que
se permitiran ou autorizaran de conformidade co disposto na Política de Privacidade que poderá consultar en www.movistar.es/privacidad. Poderá exercer 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 desde a liña fixa
ou móbil. Condicións dispoñibles en www.movistar.es/contratos
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Atendendo ao disposto no RD Lexislativo 1/2007, de 16 de novembro, Texto Refundido da Lei Xeral para a Defensa dos Consumidores e Usuarios o cliente non
terá dereito de desistencia en caso de contratacións en establecementos presenciais.

O contrato de arrendamento do Dispositivo ten unha duración de 48 meses.

Naqueles casos de contratación a distancia, o número de serie/ IMEI reflectirase no albará de entrega, que pasará a formar parte deste contrato.
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Anexo ao Contrato de Arrendamento con Opción a 
Compra de Dispositivos Movistar (II)

CTA= (CUSTO Dispositivo / 1461) x (1461 – días desde inicio do arrendamento)

Nivel  Dispositivo 
Adicional

Cota mensual

Cota por baixa
anticipada sen 
devolución do 

Dispositivo

Cota por baixa
anticipada  con 
devolución do 

Dispositivo

Nivel  Dispositivo 
Adicional

Cota mensual

Cota por baixa
anticipada sen 
devolución do 

Dispositivo

Cota por baixa
anticipada  con 
devolución do 

Dispositivo
X104 10,40 € CTA 83% X159 15,90 € CTA 83%

X105 10,50 € CTA 83% X160 16,00 € CTA 83%

X107 10,70 € CTA 83% X161 16,10 € CTA 83%

X111 11,10 € CTA 83% X165 16,50 € CTA 83%

X113 11,30 € CTA 83% X166 16,60 € CTA 83%

X115 11,50 € CTA 83% X170 17,00 € CTA 83%

X120 12,00 € CTA 83% X174 17,40 € CTA 83%

X121 12,10 € CTA 83% X175 17,50 € CTA 75%

X124 12,40 € CTA 83% X179 17,90 € CTA 83%

X125 12,50 € CTA 83% X180 18,00 € CTA 75%

X126 12,60 € CTA 83% X184 18,40 € CTA 75%

X127 12,70 € CTA 83% X185 18,50 € CTA 75%

X128 12,80 € CTA 83% X187 18,70 € CTA 75%

X129 12,90 € CTA 83% X189 18,90 € CTA 75%

X130 13,00 € CTA 83% X195 19,50 € CTA 70%

X131 13,10 € CTA 83% X196 19,60 € CTA 75%

X132 13,20 € CTA 83% X200 20,00 € CTA 70%

X133 13,30 € CTA 83% X201 20,10 € CTA 70%

X134 13,40 € CTA 83% X206 20,60 € CTA 70%

X142 14,20 € CTA 83% X215 21,50 € CTA 70%

X146 14,60 € CTA 83% X220 22,00 € CTA 70%

X147 14,70 € CTA 83% X223 22,30 € CTA 70%

X150 15,00 € CTA 83% X225 22,50 € CTA 70%

X151 15,10 € CTA 83% X226 22,60 € CTA 70%

X152 15,20 € CTA 83% X227 22,70 € CTA 70%

X154 15,40 € CTA 83% X234 23,40 € CTA 70%

O envío do Dispositivo ao domicilio ten un custo de (7,30 IVE incl. Na Península e Baleares aplícase o IVE 21 %, en Ceuta IPSI 10 %, en Melilla IPSI 8 % e en
Canarias IXIC 7 %.
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Código punto de venda:

Nome do punto de venda:

Data:

C
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te

Tipo de identificación: DNI/CIF/T.  Residente/Pasaporte/NIE/NIVE ou outros: 

Documento identificación:

Nome:

Apelidos /Denominación social:

Nome da persoa con autorización ou poder outorgado polo Cliente:

Documento identificativo da persoa con autorización ou poder (DNI/CIF/T.RESIDENTE/NIE/NIVE ou outros) :

MS.CO.0/27/04/2023

Correo electrónico*:

*Cubrir só no caso de que o Cliente non o facilitara.

CAPACIDADE: COR :

Núm. SERIE/ IMEI: CUSTO Dispositivo: 

MARCA Dispositivo:: MODELO: 

Si
n
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u
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P
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s

Sinatura Cliente

Todos os prezos mostrados no documento levan o IVE incluído.
En Península e Baleares aplícase IVE 21%, en Ceuta IPSI 10%, en
Melilla IPSI 8% e en Canarias IXIC 7%.

D
is

p
o

si
ti

vo

O asinante declara que os datos incluídos son correctos e autoriza a verificación dos mesmos. Así mesmo, o Cliente declara coñecer e aceptar na súa totalidade
as Condicións que lle son entregadas neste intre. Ámbalas dúas partes, en proba de conformidade, asinan o presente contrato en duplicado exemplar. O abaixo
asinante en representación do Cliente declara expresamente que o poder ou autorización en virtude do cal actúa é bastante para obrigar ao Cliente neste acto e
que ese poder ou autorización non está revogado nin limitado.

Movistar informa de que os datos que se facilitan neste documento serán tratados por Telefónica de España S.A.U. e Telefónica Móviles España S.A.U. como
responsable do tratamento, coa finalidade de facer posible a xestión de entrega do dispositivo e de prestarlle o servizo, así como para o resto de finalidades que
se permitiran ou autorizaran de conformidade co disposto na Política de Privacidade que poderá consultar en www.movistar.es/privacidad. Poderá exercer 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 desde a liña fixa
ou móbil. Condicións dispoñibles en www.movistar.es/contratos
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Atendendo ao disposto no RD Lexislativo 1/2007, de 16 de novembro, Texto Refundido da Lei Xeral para a Defensa dos Consumidores e Usuarios o cliente non
terá dereito de desistencia en caso de contratacións en establecementos presenciais.

O contrato de arrendamento do Dispositivo ten unha duración de 48 meses.

Naqueles casos de contratación a distancia, o número de serie/ IMEI reflectirase no albará de entrega, que pasará a formar parte deste contrato.
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Anexo ao Contrato de Arrendamento con Opción a 
Compra de Dispositivos Movistar (II)

CTA= (CUSTO Dispositivo / 1461) x (1461 – días desde inicio do arrendamento)

O envío do Dispositivo ao domicilio ten un custo de (7,30 IVE incl. Na Península e Baleares aplícase o IVE 21 %, en Ceuta IPSI 10 %, en Melilla IPSI 8 % e en
Canarias IXIC 7 %.
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Nivel  Dispositivo 
Adicional

Cota mensual

Cota por baixa
anticipada sen 
devolución do 

Dispositivo

Cota por baixa
anticipada  con 
devolución do 

Dispositivo
X245 24,50 € CTA 70%

X249 24,90 € CTA 70%

X250 25,00 € CTA 70%

X254 25,40 € CTA 70%

X265 26,50 € CTA 70%

X274 27,40 € CTA 70%

X277 27,70 € CTA 70%

X279 27,90 € CTA 70%

X280 28,00 € CTA 70%

X280 28,00 € CTA 70%

X283 28,30 € CTA 70%

X284 28,40 € CTA 70%

X285 28,50 € CTA 70%

X301 30,10 € CTA 70%

X304 30,40 € CTA 70%

X307 30,70 € CTA 70%

X313 31,30 € CTA 70%

X318 31,80 € CTA 70%

X325 32,50 € CTA 70%

X331 33,10 € CTA 70%

X349 34,90 € CTA 70%

http://www.movistar.es/privacidad
mailto:TE_datos@telefonica.com


Código punto de venda:

Nome do punto de venda:

Data:
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Tipo de identificación: DNI/CIF/T.  Residente/Pasaporte/NIE/NIVE ou outros: 

Documento identificación:

Nome:

Apelidos /Denominación social:

Nome da persoa con autorización ou poder outorgado polo Cliente:

Documento identificativo da persoa con autorización ou poder (DNI/CIF/T.RESIDENTE/NIE/NIVE ou outros) :

MS.CO.0/27/04/2023

Correo electrónico*:

*Cubrir só no caso de que o Cliente non o facilitara.

CAPACIDADE: COR :

Núm. SERIE/ IMEI: CUSTO Dispositivo: 

MARCA Dispositivo:: MODELO: 

Si
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Sinatura Cliente

Todos os prezos mostrados no documento levan o IVE incluído.
En Península e Baleares aplícase IVE 21%, en Ceuta IPSI 10%, en
Melilla IPSI 8% e en Canarias IXIC 7%.

D
is
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O asinante declara que os datos incluídos son correctos e autoriza a verificación dos mesmos. Así mesmo, o Cliente declara coñecer e aceptar na súa totalidade
as Condicións que lle son entregadas neste intre. Ámbalas dúas partes, en proba de conformidade, asinan o presente contrato en duplicado exemplar. O abaixo
asinante en representación do Cliente declara expresamente que o poder ou autorización en virtude do cal actúa é bastante para obrigar ao Cliente neste acto e
que ese poder ou autorización non está revogado nin limitado.

Movistar informa de que os datos que se facilitan neste documento serán tratados por Telefónica de España S.A.U. e Telefónica Móviles España S.A.U. como
responsable do tratamento, coa finalidade de facer posible a xestión de entrega do dispositivo e de prestarlle o servizo, así como para o resto de finalidades que
se permitiran ou autorizaran de conformidade co disposto na Política de Privacidade que poderá consultar en www.movistar.es/privacidad. Poderá exercer 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 desde a liña fixa
ou móbil. Condicións dispoñibles en www.movistar.es/contratos
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Atendendo ao disposto no RD Lexislativo 1/2007, de 16 de novembro, Texto Refundido da Lei Xeral para a Defensa dos Consumidores e Usuarios o cliente non
terá dereito de desistencia en caso de contratacións en establecementos presenciais.

O contrato de arrendamento do Dispositivo ten unha duración de 48 meses.

Naqueles casos de contratación a distancia, o número de serie/ IMEI reflectirase no albará de entrega, que pasará a formar parte deste contrato.

C
o

n
d

ic
ió

n
s

p
ar

ti
cu

la
re

s
Anexo ao Contrato de Arrendamento con Opción a 
Compra de Dispositivos Movistar (II)

CTA= (CUSTO Dispositivo / 1461) x (1461 – días desde inicio do arrendamento)

O envío do Dispositivo ao domicilio ten un custo de (7,30 IVE incl. Na Península e Baleares aplícase o IVE 21 %, en Ceuta IPSI 10 %, en Melilla IPSI 8 % e en
Canarias IXIC 7 %.

G
as

to
s 

en
ví

o

Nivel  Dispositivo 
Adicional

Cota mensual

Cota por baixa
anticipada sen 
devolución do 

Dispositivo

Cota por baixa
anticipada  con 
devolución do 

Dispositivo

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

http://www.movistar.es/privacidad
mailto:TE_datos@telefonica.com


1/7

MS.CO.0/27/04/2023

1.- Obxecto

As Condicións Xerais descritas a continuación (en diante, as
“Condicións Xerais”), teñen por obxecto regular o arrendamento con
opción a compra de Dispositivos (en diante, "o Servizo") por parte de
TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.U. (en diante, "Movistar”) con CIF
núm. 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, Xeneral 7804, da Sección 3ª
do Libro de Sociedades, Folio 92, Folla nº 85226- 1, Inscrición 1ª, ao
Cliente (en diante, o "Cliente"), todo iso nas condicións que máis
adiante se sinalan.

A aceptación sen reservas das presentes Condicións devén
indispensable para a prestación do Servizo. O Cliente manifesta, en
tal sentido, que leu, entendeu e aceptou as presentes Condicións
Xerais, postas á súa disposición, en todo momento, con carácter
previo á contratación, na seguinte páxina web:
www.movistar.es/contratos.

2.- Descrición do Servizo

O Servizo permite ao Cliente que así o requira, optar por gozar do
Dispositivo que elixa (en diante, o "Dispositivo") en réxime de
arrendamento con opción de compra, nas condicións establecidas
nas presentes Condicións Xerais. Os detalles concretos do Dispositivo
(por ex. marca, modelo, cor, capacidade, IMEI ou número de serie,
etc…) recolleranse no documento específico que se lle facilitará ao
Cliente no momento da entrega (en diante, “Anexo ao Contrato de
Arrendamento con Opción a Compra de Dispositivos Movistar”).

O Cliente poderá exercer o seu dereito de opción de compra tras
solicitar a baixa voluntaria anticipada do devandito contrato, ou ao
final do seu período de vixencia de 48 meses.

3.- Requisitos para a contratación do Servizo

Como condición necesaria para a contratación do Servizo, o Cliente
deberá cumprir cos requisitos de viabilidade financeira descritos a
continuación.

Movistar, amparándose na base lexitimadora da execución do
contrato, efectuará unha análise da operación desde o punto de
vista da súa viabilidade financeira. Así mesmo, se cos datos
dispoñibles por Movistar non fose posible comprobar a solvencia do
Cliente, Movistar solicitará o seu consentimento para consultar a
información que conste nas empresas integradas no Grupo
CaixaBank (en concreto, Telefónica Consumer Finance E.F.C., S.A.,
CaixaBank Payments & Consumer, E.F.C, E.P., S.A.U. e/ou CaixaBank,
S.A.) facilitando estas unicamente se a solvencia do Cliente é ou non
suficiente para realizar a operación.

Se da devandita análise Movistar conclúe que non pode financiar a
operación, Movistar porá isto en coñecemento do Cliente nun prazo
non superior a 30 días naturais desde a data da sinatura do contrato,
quedando este resolto sen dereito a penalización algunha para
ningunha das partes. En tal caso, Movistar resérvase a facultade de
solicitar ao Cliente un depósito de garantía ou imporá un límite de
crédito de conformidade co disposto na cláusula 12 das presentes
Condicións.

4.- Prezo e Facturación

O prezo do Servizo corresponderase co nivel de Dispositivo escollido,
conforme ao indicado no Anexo 1 das presentes Condicións Xerais.

Condicións Xerais do Arrendamento con Opción a Compra 
de Dispositivos Movistar

Os distintos Dispositivos e gamas que corresponden en cada
momento a un determinado nivel poderán ser consultados na
seguinte páxina web: http://www.movistar.es/r2rac

De conformidade co anterior, o Cliente aboará a MOVISTAR o prezo
correspondente á prestación do Servizo nos seguintes termos, por
períodos mensuais, e o cobramento do importe será facturado por
TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, SAU.

O Cliente sabe que Movistar, como compañía do sector das
telecomunicacións, defende publicamente a promoción e promoción
das novas tecnoloxías e o respecto ao medio. Neste contexto, o
Cliente, ao escoller a Movistar como compañía para a prestación do
Servizo, está a favor deste posicionamento.

O Cliente sabe que o Servizo contratado mediante este Contrato
ofrece o servizo de internet móbil e/ou fixo.

Neste contexto, mediante a sinatura do presente Contrato, o Cliente
acepta de forma expresa recibir a factura do Servizo en formato
electrónico, sen prexuízo do seu dereito a recibir a factura en papel.

A forma na que o Cliente recibirá a factura electrónica será a
seguinte: mensualmente recibirá un aviso de posta a disposición da
factura electrónica a través de sms, notificación push da App Mi
Movistar e/ou por correo electrónico, e unha copia da mesma porase
ao seu dispor na súa área privada de Cliente.

Sen prexuízo do anterior, o Cliente poderá escoller a recepción da
factura en formato papel no momento da contratación, mediante a
súa indicación ao axente comercial que o asista ou en calquera
momento posterior mediante unha chamada ao Número de
Atención Persoal 1004 ou Resposta Profesional 1489.

Se o Cliente opta na contratación ou en calquera momento posterior
pola recepción da factura en formato papel para Movistar Fusión ou,
de ser o caso, pola factura en formato electrónico, a opción elixida
implica estendela a todos os produtos e servizos que se inclúen na
mesma.

En caso de impagamento, o Cliente queda informado de que
Movistar poderá ceder as accións legais necesarias para o
cobramento das cotas non aboadas e para a recuperación do
Dispositivo á entidade designada para tales efectos, comunicando o
devandito feito previamente ao Cliente.

Así mesmo, no suposto de impagamento, os datos relativos á débeda
poderán ser comunicados ás seguintes entidades dedicadas á xestión
de sistemas de información crediticia: ASNEF, sistema xestionado
pola mercantil EQUIFAX IBERICA S.L. e BADEXCUG, sistema
xestionado pola mercantil Experian Bureau de Crédito, S.A. e
calquera outra que sexa comunicada oportunamente ao CLIENTE.

5.- Obrigas de MOVISTAR

MOVISTAR asume as seguintes obrigas:
5.1. Entregar o Dispositivo en perfecto estado de uso
5.2.Manter e atender calquera incidencia que se produza en relación
co funcionamento do Dispositivo de acordo co previsto na cláusula 7.
5.3. Permitir o adecuado uso e desfrute pacífico do Dispositivo
conforme ás especificacións técnicas do mesmo
5.4. Manter actualizada a información sobre os Dispositivos
que poidan ser obxecto de arrendamento a través do Servizo na
páxina web http://www.movistar.es/r2rac, así como os seus prezos
e, cando corresponda, gastos de envío.



2/7

MS.CO.0/27/04/2023

6.- Obrigas do Cliente

O Cliente asume as seguintes obrigas:
6.1.Manter o presente contrato de arrendamento durante o período
establecido na cláusula 8 destas Condicións, aplicándose en caso de
baixa anticipada voluntaria o disposto na cláusula 9 das mesmas.
6.2. Aboar a Movistar o prezo do Servizo. En caso de impagamento,
será de aplicación o disposto na cláusula 10 das presentes
Condicións
6.3. Manter a configuración de fábrica do Dispositivo, polo
que non está permitido:
- Abrir fisicamente o Dispositivo
- Modificar ou introducir elementos físicos no mesmo
- Realizar un cambio nos parámetros que supoñan un cambio nas
características de homologación do Dispositivo
- Realizar un cambio nos parámetros con fins ou efectos ilícitos,
prohibidos nas presentes Condicións, lesivos dos dereitos e intereses
de terceiros, ou que de calquera forma poidan danar, inutilizar,
sobrecargar ou deteriorar o Servizo ou calquera outro servizo
prestado por Movistar ou por calquera das empresas do Grupo
Telefónica.
6.4. Asumir, desde o momento da entrega do Dispositivo, a
responsabilidade do seu bo uso e correcta manipulación, facéndose
responsable igualmente da súa deterioración, do seu roubo ou da
súa perda. Neste sentido, é obriga do Cliente adoptar cantas
medidas de seguridade sexan necesarias para protexer o Dispositivo
fronte a furtos ou roubos de terceiros.
6.5. Comunicar decontado a Movistar calquera novidade
danosa, así como calquera reclamación, acción, demanda ou
embargo que se produza en relación co Dispositivo arrendado.
Nestes casos, o Cliente deberá manifestar fronte aos terceiros que
pretendan embargarlle ou emprender calquera acción, demanda ou
reclamación sobre a propiedade ou posesión do Dispositivo, que o
mesmo non é da súa propiedade, senón que o ten arrendado a
Movistar.
6.6. En caso de devolución do Dispositivo ao termo do
Contrato, ou nos supostos de cancelación anticipada sexa cal for a
causa e nun prazo non superior a 15 días naturais, o Cliente deberá
devolver o Dispositivo na súa embalaxe orixinal e en boas
condicións, salvo o normal desgaste polo uso. No caso de que non se
produza a entrega do devandito Dispositivo por parte do Cliente,
será de aplicación o disposto na cláusula 9.
6.7. Así mesmo, en caso de devolución do Dispositivo por
calquera das causas previstas no Contrato, será responsabilidade do
Cliente:
a) eliminar de forma previa á súa entrega toda a
información que conteña o Dispositivo a reintegrar (incluídos os
datos persoais)
b) desvincular as contas persoais dos dispositivos que
dificulten unha posta a novo dos mesmos
c) eliminar e/ou desactivar todo tipo claves das contas
dixitais persoais (tales como FMIP – Find my iPhone, Google account,
etc); así como todos os patróns ou PIN de accesos asociados ao
dispositivo/s móbil/es.

En relación co anterior, Movistar non aceptará responsabilidade
algunha relativa á protección, confidencialidade ou uso de calquera
información contida nos Dispositivos entregados polo Cliente. Ao
entregalo, o Cliente exime a Movistar de calquera responsabilidade
por reclamación, perda ou dano relativos aos datos gravados ou
contidos que conteña.

7.- Mantemento

O Cliente gozará dun adecuado mantemento do Dispositivo escollido
durante toda a duración do contrato, o que comprende todas as
operacións necesarias para asegurar o bo funcionamento do mesmo
durante a súa duración.
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Exclúense da cobertura do mantemento aqueles danos orixinados
por neglixencia no uso ou manexo, mal trato, caso fortuíto (descarga
atmosférica, incendio, inundacións), variacións excesivas na rede de
enerxía eléctrica, roturas por caídas ou calquera outras causas
distintas do uso ordinario e habitual e dilixente dos equipos e
programas, así como a manipulación dos equipos ou instalacións por
parte do Cliente ou terceiros non autorizados.

Queda así mesmo excluída a solución de avarías ou mal
funcionamento orixinados como consecuencia de instalación de
programas non efectuado por Movistar, ou baixo a súa vixilancia.
Tamén están excluídas asistencias para equipos ou programas que
non foran subministrados por Movistar e, por conseguinte, fóra do
obxecto deste Contrato, salvo os validados por Movistar previa
auditoría.

8.- Entrada en vigor e duración do Servizo

O Servizo de arrendamento do Dispositivo escollido entrará en vigor
no momento da sinatura do Contrato de Arrendamento con Opción a
Compra de Dispositivos en Movistar, e estará vixente por un período
de 48 meses a contar desde a devandita data.

Transcorrido o devandito período, o Servizo de arrendamento do
Dispositivo extinguirase de pleno dereito coas consecuencias
previstas na cláusula 9bis e 10, e sen que sexa posible a súa
renovación ou prórroga.

9. Baixa voluntaria anticipada do Servizo de Arrendamento

No caso de que o Cliente decida darse de baixa voluntaria anticipada
do Servizo de arrendamento, o Cliente deberá devolver o Dispositivo
escollido. Nese caso, aplicaráselle o importe resultante do Custo do
Terminal Actualizado (CTA) ponderado previsto no Contrato de
Arrendamento de Dispositivos Dispoñibles en Movistar que o Cliente
subscribira.

No caso de que o Cliente non devolva o Dispositivo ou non o faga de
acordo coas condicións establecidas nos apartados 6.5 e 6.6,
aplicaráselle o importe resultante do Custo do Terminal Actualizado
(CTA).
O CTA equivale ao custo inicial do Dispositivo en cuestión,
multiplicado polos días restantes non cumpridos do arrendamento, e
dividido polo tempo total da duración do arrendamento calculado en
días:

Ata o 28/10/2022: CTA= (CUSTO Dispositivo / 1095) x (1095 - días
transcorridos desde o inicio do arrendamento).

O CTA a partir do 29/10/2022, unha vez se produza a modificación da
duración do Contrato de acordo co indicado na cláusula 4, pasará a
ser o seguinte: CTA= (CUSTO Dispositivo / 1461) x (1461 - días
transcorridos desde o inicio do arrendamento)
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9 Bis- Opción de Compra

O Cliente tamén poderá exercer en calquera momento a opción de
adquisición do Dispositivo. De darse este suposto, o prezo
calcularíase en función do valor de depreciación lineal do Dispositivo
na data de solicitude da baixa, e conforme ao cálculo especificado do
CTA no correspondente Contrato de Arrendamento de Dispositivos
en Movistar.

Finalizado o contrato por transcurso do período de 48 meses, o
Cliente queda obrigado á devolución do Dispositivo conforme ao
indicado na cláusula 9.1 salvo que, nese momento, o Cliente
manifeste o seu desexo expreso de compra dos equipos obxecto do
presente contrato, en cuxo caso o importe a aboar polo Cliente polo
valor dos Dispositivos sería de 1 euro.

No caso de que o Cliente execute a opción de compra, subscribirá o
pertinente Contrato de COMPRAVENDA DE DISPOSITIVOS EN
ARRENDAMENTO CON OPCIÓN A COMPRA DE MOVISTAR.

10- Extinción do Contrato

O Contrato extinguirase polas causas xerais admitidas en dereito e,
en particular, polas seguintes:

1. Polo transcurso dos 48 meses de duración previstos na
cláusula 8
2. Por incumprimento, de calquera das partes, das obrigas
asumidas no Contrato.
3. Por baixa voluntaria anticipada do Cliente no Servizo, coas
consecuencias previstas na cláusula 9.1 do presente Contrato.
4. Por destrución ou perda do Dispositivo obxecto do
Contrato, coas consecuencias previstas na cláusula 9.1 do presente
Contrato.
5. Por impagamento dunha ou máis cotas do Servizo.

Finalizado o contrato por calquera das causas previstas nesta
cláusula, e sen prexuízo da súa opción de compra nos termos
descritos na cláusula 9bis, o Cliente queda obrigado á devolución do
Dispositivo conforme ao indicado na cláusula 9.1.

11.- 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.
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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 o 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.

12. Depósito de garantía e límite de crédito

Recibida a solicitude de alta no servizo e en calquera momento da
vixencia do presente contrato, Movistar poderá proceder á
verificación da exactitude dos datos achegados polo mesmo e da súa
solvencia mediante a análise da información facilitada por este; os
datos derivados da prestación do servizo ou produto, a obtida a
partir dos datos xerados ou estimados por Movistar, así como a
obtida mediante o acceso á información contida en sistemas de
información crediticia, todo iso de conformidade co establecido no
artigo 6 do Regulamento 2016/679 Europeo de Protección de Datos
en relación co artigo 22 do mesmo documento así como calquera
normativa que o substitúa ou resulte de aplicación.



4/7

MS.CO.0/27/04/2023

Así mesmo informa de que, como resultado da devandita
comprobación, Movistar poderá esixir ao Cliente a necesidade de
constituír un depósito de garantía ou asignarlle un límite de crédito
proporcional ao seu risco e estimación da súa capacidade
económica, nos supostos que se sinalan a continuación:
• A existencia de cantidades impagadas polo cliente por
calquera contrato formalizado con Movistar.
• O atraso reiterado no pagamento das facturas
correspondentes.
• A contratación de produtos e servizos de igual natureza
que constitúan operacións similares
• A imposibilidade para Movistar de comprobar que o
Cliente teña solvencia abondo para atender as súas obrigas
derivadas do presente contrato.
As devanditas comprobacións levaranse a cabo con pleno respecto á
lexislación vixente, mediante o acceso a sistemas de información
crediticia e o tratamento dos datos obtidos do cliente, os datos
derivados da prestación dos servizos ou produtos contratados para
estimar a capacidade económica do mesmo, por exemplo, para facer
esta estimación valoraranse aspectos como o produto contratado (se
é de alto valor ou baixo valor), información sobre o terminal ou
terminais utilizados, consumos realizados, ou calquera outro que
puidese considerarse relevante para iso. A superación do límite de
crédito que se fixara facultará a Movistar para desestimar a
solicitude de alta no Servizo do Cliente coa consecuente resolución
do contrato. Non obstante o anterior, o cliente terá dereito a obter
intervención humana por parte do responsable, a expresar o seu
punto de vista e a impugnar a decisión a través de
documentacionclientes.fusion@telefonica.com achegando
documentación adicional acreditativa do nivel de ingresos anuais ou
situación patrimonial.
A non constitución da garantía solicitada, mediante depósito non
remunerado en efectivo ou aval bancario, ou a superación do límite
de crédito que se fixara, facultará a Movistar para desestimar a
solicitude de alta no Servizo do Cliente, suspendelo e/ou interromper
definitivamente o mesmo, coa consecuente resolución do contrato.
Se o cliente con débedas pendentes solicitase a resolución do
contrato ou o cambio de titularidade do mesmo ou, por calquera
outro motivo, causase baixa no Servizo, Movistar poderá executar a
garantía pola cantidade total debida quedando o remanente a
disposición do cliente.
Movistar devolverá o depósito de garantía, previa solicitude do
Cliente, cando se cumpran as seguintes circunstancias:
a) Nos depósitos esixidos por atrasos reiterados no
pagamento dos recibos correspondentes a outro ou outros contratos
de abono, desde que quede acreditado que, nun ano, non existiu
ningún atraso no pagamento dos recibos facturados ao Cliente.
b) Nos demais supostos, en canto Movistar teña constancia do

pagamento íntegro das cantidades debidas.

13.- Notificacións

As notificacións que o Cliente haxa de efectuar a Movistar co gallo do
previsto no presente Contrato e en execución do mesmo,
efectuaranse, ben telefonicamente aos números de atención persoal
de Movistar, ben por escrito aos apartados de correo ou enderezos
postais previstos, en cada caso, ao longo deste contrato.

Por outra banda, as notificacións, modificacións e comunicacións por
parte de Movistar ao Cliente realizaranse dalgunha das seguintes
maneiras:

(a) Envío por correo postal ao domicilio designado polo
Cliente para tal efecto no momento da contratación. A falta de
designación ou comunicación da modificación do domicilio
inicialmente designado, entenderase, para todos os efectos, que o
domicilio do Cliente é o lugar onde se realiza a prestación do servizo
e, en caso de ser estes varios, calquera deles.
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(b) Envío por correo electrónico, sempre que iso sexa posible,
a calquera dos enderezos de correo electrónico que o Cliente facilite
a Movistar para os devanditos efectos;
(c) Comunicación por medio dunha chamada telefónica ou
SMS se procede, ben ao número de teléfono a través do cal se presta
o Servizo ao Cliente, ou ben ao número de teléfono indicado polo
Cliente no Formulario de Solicitude de Alta no Servizo, ou modificado
posteriormente polo Cliente conforme a esta Condición.
d) Comunicación por medio da área privada “Mi Movistar” do
cliente, á que poderá acceder a través da web www.movistar.es ou a
aplicación “Mi Movistar”, ou as denominacións que substitúan a
estas.

Neste sentido, o Cliente manifesta que todos os datos facilitados por
el son certos e correctos, e comprométese a comunicar a Movistar as
variacións que, de ser o caso, se produzan no seu domicilio ou en
calquera outro enderezo ou medio de contacto, nos datos de
cobramento, así coma en calquera outro tipo de información
necesaria para a xestión e mantemento da relación contractual entre
Movistar e o Cliente.

14. Modificación

O Cliente comprométese a comunicar a Movistar calquera cambio
nos datos do contrato, especialmente nos correspondentes ao
domicilio de facturación e da conta bancaria de domiciliación dos
pagamentos.
Movistar, co único fin de restablecer o equilibrio das prestacións
entre as Partes, poderá modificar as condicións establecidas no
contrato e en particular o prezo do mesmo, por algún dos seguintes
motivos cando os mesmos obedezan a situacións acaecidas nun
momento posterior á fixación das tarifas do Servizo por parte de
Movistar:
- Incremento dos custos do sector empresarial no que
estea presente Movistar e que redunden na cobertura, na calidade
da rede ou nas características do Servizo prestado.
- Modificacións normativas (incluídos impostos, taxas ou
resolucións administrativas ou xudiciais) que afecten ás condicións
de prestación do Servizo.
- Incremento do índice de prezos ao consumo (IPC) ou, no
seu lugar, do índice de prezos Industriais (IPRI).

Movistar informará o cliente de calquera modificación con indicación
do motivo preciso á que obedece cunha antelación mínima DUN (1)
mes á data en que a modificación vaia ser efectiva, tendo o cliente
dereito a resolver o contrato sen penalización algunha, sen prexuízo
doutros compromisos adquiridos polo propio cliente. Transcorrido o
prazo dun mes sen que Movistar recibira ningunha comunicación,
entenderase que o Cliente acepta as modificacións.

15. Cesión do Contrato

O servizo obxecto deste contrato ten carácter persoal, malia que o
cliente poderá cedelo a un terceiro previo consentimento de
Telefónica Móviles España, S.A.U. Telefónica Móviles España, S.A.U.
poderá ceder este contrato informando previamente o cliente
conforme á normativa vixente, e sen prexuízo do dereito que o
cliente puidese ter a resolver o contrato.
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16. Atención ao Cliente

MOVISTAR habilita as seguintes canles de atención:

− Atención ao Cliente e Atención de Avarías:
• 1004
• www.movistar.es

− Canles de contratación:
• 1004
• www.movistar.es
• Tendas Movistar
• Canles de distribución

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

17. Lei aplicable e Resolución de conflitos:

Estas Condicións réxense pola lexislación española. Para calquera
controversia, MOVISTAR e o Cliente sométense aos Xulgados e
Tribunais do domicilio do Cliente conforme ao disposto na lexislación
vixente para calquera controversia que puidese derivarse da
prestación do Servizo obxecto destas Condicións Contractuais.
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ANEXO 1. Dispositivos Dispoñibles e Prezos

O Cliente poderá escoller un dos seguintes Dispositivos:
• Smartphones
• Tabletas
• Televisións
• Ordenadores
• Reloxos intelixentes (Smartwatches)
• Videoconsolas
• Eectrodomesticos

Os tipos de Dispositivo incluídos neste Servizo poden verse
ampliados ao atoparse a súa oferta comercial en constante
evolución. Neste sentido, para unha completa información sobre os
Dispositivos dispoñibles en cada momento para cada un dos niveis
indicados no presente Anexo, pode dirixirse á páxina web
movistar.es.
Os prezos a aboar polo Cliente serán os seguintes, en función do
nivel escollido:

Condicións Xerais do Arrendamento con Opción a Compra 
de Dispositivos Movistar

Nivel  Dispositivo 
Adicional

Cota mensual

Cota por baixa
anticipada sen 
devolución do 

Dispositivo

Cota por baixa
anticipada  con 
devolución do 

Dispositivo
X22 2,2 € CTA 94%

X27 2,7 € CTA 94%

X28 2,8 € CTA 94%

X30 3,0 € CTA 94%

X33 3,3 € CTA 94%

X34 3,4 € CTA 94%

X35 3,5 € CTA 94%

X37 3,7 € CTA 92%

X40 4,0 € CTA 89%

X41 4,1 € CTA 89%

X42 4,2 € CTA 92%

X43 4,3 € CTA 89%

X44 4,4 € CTA 92%

X45 4,5 € CTA 89%

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%

X65 6,5 € CTA 89%

X67 6,7 € CTA 89%

X68 6,8 € CTA 89%

X69 6,9 € CTA 83%

X70 7,0 € CTA 83%

X71 7,1 € CTA 83%

X72 7,2 € CTA 83%

X73 7,3 € CTA 83%

X75 7,5 € CTA 83%

X77 7,7 € CTA 83%

X78 7,8 € CTA 83%

X79 7,9 € CTA 83%

X83 8,3 € CTA 83%

X85 8,5 € CTA 83%

X86 8,6 € CTA 83%

X87 8,7 € CTA 83%

X89 8,9 € CTA 83%

X90 9,0 € CTA 83%

X92 9,2 € CTA 83%

X95 9,5 € CTA 83%

X96 9,6 € CTA 83%

X99 9,9 € CTA 83%

X101 10,1 € CTA 83%

X102 10,2 € CTA 83%

X103 10,3 € CTA 83%

X104 10,4 € CTA 83%

X105 10,5 € CTA 83%

X107 10,7 € CTA 83%

X111 11,1 € CTA 83%

X113 11,3 € CTA 83%

X115 11,5 € CTA 83%

X120 12,0 € CTA 83%

X121 12,1 € CTA 83%

X124 12,4 € CTA 83%

X125 12,5 € CTA 83%

X126 12,6 € CTA 83%

Nivel  
Dispositivo 
Adicional

Cota mensual

Cota por baixa
anticipada sen 
devolución do 

Dispositivo

Cota por baixa
anticipada  con 
devolución do 

Dispositivo

X127 12,7 € CTA 83%

X128 12,8 € CTA 83%

X129 12,9 € CTA 83%

X130 13,0 € CTA 83%

X131 13,1 € CTA 83%

X132 13,2 € CTA 83%

X133 13,3 € CTA 83%

X134 13,4 € CTA 83%

X142 14,2 € CTA 83%

X146 14,6 € CTA 83%

X147 14,7 € CTA 83%

X150 15,0 € CTA 83%

X151 15,1 € CTA 83%

X152 15,2 € CTA 83%

X154 15,4 € CTA 83%

X159 15,9 € CTA 83%

X160 16,0 € CTA 83%

X161 16,1 € CTA 83%

X165 16,5 € CTA 83%

X166 16,6 € CTA 83%

X170 17,0 € CTA 83%

X174 17,4 € CTA 83%

X175 17,5 € CTA 75%

X179 17,9 € CTA 83%

X180 18,0 € CTA 75%

X184 18,4 € CTA 75%

X185 18,5 € CTA 75%

X187 18,7 € CTA 75%

X189 18,9 € CTA 75%

X195 19,5 € CTA 70%

X196 19,6 € CTA 75%

X200 20,0 € CTA 70%

X201 20,1 € CTA 70%

X206 20,6 € CTA 70%

X215 21,5 € CTA 70%

X220 22,0 € CTA 70%

X223 22,3 € CTA 70%

X225 22,5 € CTA 70%

X226 22,6 € CTA 70%

X227 22,7 € CTA 70%

X234 23,4 € CTA 70%

X245 24,5 € CTA 70%

X249 24,9 € CTA 70%

X250 25,0 € CTA 70%

X254 25,4 € CTA 70%

X265 26,5 € CTA 70%

X274 27,4 € CTA 70%

X277 27,7 € CTA 70%

X279 27,9 € CTA 70%

X280 28,0 € CTA 70%

X280 28,0 € CTA 70%

X283 28,3 € CTA 70%

X284 28,4 € CTA 70%

X285 28,5 € CTA 70%

X301 30,1 € CTA 70%

X304 30,4 € CTA 70%

X307 30,7 € CTA 70%

X313 31,3 € CTA 70%

X318 31,8 € CTA 70%

X325 32,5 € CTA 70%

X331 33,1 € CTA 70%

X349 34,9 € CTA 70%



7/7

MS.CO.0/27/04/2023

ANEXO 1. Dispositivos Dispoñibles e Prezos

O Cliente poderá escoller un dos seguintes Dispositivos:
• Smartphones
• Tabletas
• Televisións
• Ordenadores
• Reloxos intelixentes (Smartwatches)
• Videoconsolas
• Electrodomesticos

Os tipos de Dispositivo incluídos neste Servizo poden verse
ampliados ao atoparse a súa oferta comercial en constante
evolución. Neste sentido, para unha completa información sobre os
Dispositivos dispoñibles en cada momento para cada un dos niveis
indicados no presente Anexo, pode dirixirse á páxina web
movistar.es.
Os prezos a aboar polo Cliente serán os seguintes, en función do
nivel escollido:

Condicións Xerais do Arrendamento con Opción a Compra 
de Dispositivos Movistar

En Península e Baleares aplica o IVE 21%, en Ceuta IPSI 10%, en
Melilla IPSI 8% e en Canarias IXIC 7%.

Os Dispositivos que corresponden en cada momento a un
determinado nivel poderán consultarse na seguinte páxina web:
http://www.movistar.es/r2rac

CTA= (CUSTO Dispositivo / 1461) x (1461 – días transcorridos desde
o inicio do arrendamento)

Nivel  Dispositivo 
Adicional

Cota mensual

Cota por baixa
anticipada sen 
devolución do 

Dispositivo

Cota por baixa
anticipada  con 
devolución do 

Dispositivo

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

O Cliente é informado de que estes Dispositivos son produtos 
reacondicionados en condicións para o seu uso e desfrute. No caso de optar 
por algún deles, esta información incluirase no documento específico que se 
lle facilitará ao Cliente no momento da entrega do produto.

En Península e Baleares aplica o IVE 21%, en Ceuta IPSI 10%, en
Melilla IPSI 8% e en Canarias IXIC 7%.

Os Dispositivos que corresponden en cada momento a un
determinado nivel poderán consultarse na seguinte páxina web:
http://www.movistar.es/r2rac

CTA= (CUSTO Dispositivo / 1461) x (1461 – días transcorridos desde
o inicio do arrendamento)


