
 

 

 

 

   
 

 

 

CONDICIONS D’ÚS DELS SERVEIS DE TRUCADES I SMS 

 

Aquestes Condicions regulen l’ús dels serveis de trucades i SMS, tant si són 

il·limitades com si no ho són (d’ara endavant, els “Serveis”), que Telefónica de 

España, SAU, i Telefónica Móviles España, SAU (d’ara endavant anomenades 

conjuntament per la seva marca “O2”), ofereixen respectivament als seus Clients 

(d’ara endavant l’“Usuari”). La utilització d’aquests Serveis per part de l’Usuari suposa 

l’acceptació de les Condicions d’Ús següents: 

 

L’Usuari es compromet a no fer ús dels Serveis per a usos no raonables. Més 

concretament, està prohibit l’ús dels Serveis amb una finalitat diferent de les 

comunicacions de caràcter estrictament personal o que suposi la seva revenda o 

comercialització. De la mateixa manera, està prohibit el seu ús en qualsevol forma que 

pugui lesionar drets de tercers o que pugui danyar, perjudicar o deteriorar la qualitat 

dels serveis de comunicacions que O2 presta als equips informàtics, la propietat, així 

com la imatge d’O2 o de terceres persones. 

 

L’Usuari no podrà revendre els Serveis. Per tant, n’està prohibida l’explotació 

comercial, o la de qualsevol de les seves capacitats o funcionalitats, així com la 

distribució de qualsevol forma, tant si se n’obté un rendiment econòmic, directe o 

indirecte, com si no se n’obté cap. 

 

Està prohibit l’ús de les trucades i els SMS en connexió amb una aplicació o a un 

dispositiu que permeti la realització d’enviaments massius (per exemple, un mòdem), o 

en general, l’enviament de SMS o la realització de trucades amb qualsevol altra fi que 

no sigui l’ús raonable que s’indica en aquestes condicions d’ús. La targeta SIM només 

es podrà fer servir en telèfons mòbils. S’exclou expressament —i es considera un ús 

inadequat— la seva utilització en centraletes, SIMBOX o altres elements de 

concentració o transformació del trànsit o concebuts per fer trucades massives o per a 

serveis de reencaminament del trànsit. De la mateixa manera, tampoc no es podran 

destinar les possibilitats que ofereix el servei, en qualsevol de les seves prestacions i 

facilitats, a finalitats d’escolta o vigilància remota, així com a qualsevol connexió, amb 

independència de la seva durada, sense una finalitat de comunicació activa entre 

particulars. 

 

En el cas d’un ús no raonable i, per tant, prohibit de conformitat amb aquestes 

Condicions, les trucades i els SMS es tarifaran al preu estàndard de pagament per ús, 

vigent en cada moment, publicat al Catàleg de preus de Telefónica de España, SAU, i 

Telefónica Móviles España, SAU, per als productes i serveis de la marca O2 de 

Movistar a Espanya, que està disponible, perfectament actualitzat per a la seva 

consulta al lloc web www.O2online.es o a la pàgina www.O2online.es/detalle-tarifas, i 



 

 

 

 

   
 

no hi serà aplicable cap reducció de preu, promoció, franquícia de trànsit o mòdul 

d’estalvi que impliqui una disminució del preu de qualsevol servei actual o futur. 

 

A més del que s’acaba d’indicar, en el supòsit d’ús diferent dels autoritzats en 

aquestes condicions, O2 podrà assignar, al Client, la modalitat tarifària més adequada 

al seu patró d’ús, tot comunicant-li-ho prèviament, i sens perjudici de qualsevol altra 

que aquest pugui considerar més convenient d’entre les disponibles comercialment. 

De la mateixa manera, a més a més de la tarifació de les trucades i SMS que 

constitueixin un ús prohibit dels Serveis, O2 es reserva el dret a suspendre o 

interrompre el servei de comunicacions que presta a l’Usuari. 

 

 

O2 és una marca registrada pel Grup Telefónica al qual pertanyen Telefónica de España, 

SAU (companyia amb CIF A82018474, domiciliada al carrer Gran Vía, n.º 28, CP 28013 – Madrid 

(Espanya) i inscrita en el Registre Mercantil de Madrid al Volum 13.170; Llibre 0; Secció 

  

 

8.ª; Full M-213.180) i Telefónica Móviles España, SAU (companyia amb CIF A-78923125, domiciliada a 

Ronda de la Comunicación, s/n, Distrito C, Edificio Sur 3, CP 28050 - Madrid (Espanya) i inscrita en el 

Registre Mercantil de Madrid en el Volum 8958, General 7804, Secció 3a, del Llibre de Societats, Full 92, 

H-85226). Adreça de correu electrònic de contacte: ayuda@o2online.es. Per a més informació, consulta el 

lloc web www.O2online.es. 


