
 

 

 

 

   

 

CONDICIONES PARTICULARES DEL SERVICIO DE ALQUILER 
DEL EQUIPO ROUTER SMART WIFI (“ROUTER HGU”) PARA 
SERVICIOS DE BANDA ANCHA MEDIANTE ACCESO DE 
FIBRA ÓPTICA  
1.CONDICIONS PARTICULARS I LA SEVA ACCEPTACIÓ 

 
1.1.- El contracte regulat mitjançant les Condicions Particulars 
 

Les Condicions Particulars que es descriuen a continuació (d’ara endavant, les “Condicions Particulars”) 
regulen les relacions contractuals entre TELEFÓNICA DE ESPAÑA, SAU (d’ara endavant denominada per 
la seva marca “O2”) amb CIF núm. A-82018474, domiciliada a Madrid, al carrer Gran Vía 28, 28013 de 
Madrid, inscrita en el Registre Mercantil de Madrid al volum 13.170; llibre 0; secció 8a; full M-213.180, i 
el CLIENT del Servei (d’ara endavant, el “CLIENT”), en tot el que fa referència a la prestació del Servei de 
lloguer de l'equip  Router Smart Wifi (equip de recepció de senyals òptics i router, també denominat 
comercialment com a “Router HGU”) per a Serveis de Banda Ampla (en endavant, el “Servei”). 
Per a la utilització del SERVEI caldrà que el CLIENT contracti simultàniament o tingui contractat un Servei 
de Banda Ampla amb O2 mitjançant accés de fibra òptica. 
 
1.2. L’acceptació de les Condicions Particulars 
 

L’acceptació, sense reserves, d’aquestes Condicions Particulars és indispensable per a la prestació del 
Servei per part d’O2. El CLIENT manifesta, en aquest sentit, que s’ha llegit i que ha entès i acceptat 
aquestes Condicions Particulars, posades a la seva disposició, en tot moment, amb caràcter previ a la 
contractació, al lloc Web següent: www.O2online.es/informacion-legal. 
L’ús del Servei comporta, també, l’acceptació per part del CLIENT de tots els avisos, els reglaments d’ús i 
les instruccions que O2 posi en el seu coneixement amb posterioritat a l’acceptació d’aquestes 
Condicions Particulars; el fet de no acceptar-los dins del termini a aquests efectes, comportarà la 
terminació del Contracte per part del CLIENT. 
 
1.3. Vinculació amb les Condicions del Servei O2 Fibra. 
 
Les Condicions Generals de prestació del Servei O2 Fibra (Banda Ampla Fixa mitjançant accés de Fibra 
Òptica), publicades en www.o2online.es/informacion-legal, completen a les presents Condicions 
Particulars en tot el no previst en aquestes.  

2. Objecte.  
Les presents Condicions regulen la prestació del Servei de Lloguer de l'Equip Router Smart Wifi, per part 
d'O2. 

3. Descripció del Servei  
O2 prestarà el servei de lloguer l'Equip Router Smart Wifi al Client. 
O2 posarà, a la disposició del CLIENT, l'Equip Router Smart Wifi objecte del lloguer dins dels cinc dies 

naturals posteriors a la data de recepció la seva sol·licitud i ho instal·larà en el domicili del Client. 
En els supòsits de contractació del Servei de Lloguer juntament amb el Servei O2 Fibra en 
qualsevol de les seves modalitats disponibles, el Servei de Lloguer quedarà supeditat a 
la disponibilitat tècnica de prestació del Servei O2 Fibra  
 



 

 

 

 

   

 

 

En els supòsits de contractació del Servei de Lloguer pels Clients que ja disposessin del Servei 
O2 Fibra suportat pels equips ONT i Router i volguessin contractar el lloguer de l'Equip 
Router Smart Wifi, l'equipament que es lliurarà al Client serà autoinstalable per part d'aquest, 
per al que se li facilitaran totes les instruccions i indicacions necessàries. 
 

4. Preu.  
El Servei de Lloguer de l'Equip Router Smart Wifi tindrà tindrà una quota mensual de 0€ 
 per als Clients que tinguin contractat amb O2 els Serveis de Banda Ampla mitjançant accés de fibra 
òptica. 
 

No obstant el que s'ha exposat abans, que ja disposessin del Servei O2 Fibra suportat pels 
equips ONT i Router i volguessin contractar el lloguer de l'Equip Router Smart Wifi, hauran 
d'abonar una quota d'activació de 40 euros (IVA inclòs). No obstant això, si el Client sol·licités 
eventualment l'ajuda d'O2 per a realitzar la instal·lació de l'equipament autoinstalable, 
s'informa que les despeses d'instal·lació ascendeixen a 0 € quedant el mateix subjecte a les 
presents Condicions. 
  
Els Preus indicats inclouen l'IVA aplicat en Península i Balears (21%). Als anteriors preus sense IVA 
li seran aplicable a Ceuta IPSI 10%, a Melilla IPSI 8% y a Canarias IGIC 3% 
 

5. ATENCIÓ AL CLIENT EN RELACIÓ AMB EL SERVEI 
O2 podrà prestar EL SERVEI d’Atenció al CLIENT per ella mateixa o a través d’un Servei d’Assistència 
Tècnica autoritzat. 
EL SERVEI d’Atenció al Client consisteix en un Servei d’Atenció Comercial i un Servei d’Assistència 
Tècnica. 
Tots dos estaran disponibles amb caràcter general en l'horari habitual d'informació i atenció al Client O2 
contemplat en les Condicions del Servei O2 Fibra, això és: de 9.00 a 22.00 hores i els 365 dies de l'any. 
 
 
 
5.1. EL SERVEI d’Atenció Comercial al CLIENT 
Consisteix en un Servei d’Assistència Comercial principalment telefònica, tal com s’accedirà a 
través del número gratuit 1551 d’Atenció al Client O2, des d'on s'intentarà resoldre tot tipus de 
dubtes comercials al Client que pugui tenir sobre el Servei. 
 
No obstant el que s'ha exposat abans, el Cliente que vulgui podrà usar de la mateixa manera 
qualssevol canals d'Atenció al Client O2 que estiguin disponibles com la bústia de correu 
electrònic ajuda@o2online.es. 
 
 
5.2. EL SERVEI d’Assistència Tècnica al CLIENT 
 

Consisteix en Serveis d’Assessorament, Diagnòstic i un Servei de Resolució d’Incidències. S’hi accedirà 
principalment per telèfon, a través del número gratuit 1551, sense perjudici de la possibilitat que té el 
Client d'utilitzar qualssevol altres canals d'atenció al client habituals conforme a les Condicions del 
Servei O2 Fibra. 



 

 

 

 

   

 

 

O2 estarà obligada a arreglar les avaries que es produeixin als Equips Router Smart 
Wifi llogats als seus Clients. En el mateix moment de formular l’avaria, es facilitarà, a petició del CLIENT, 
el número de referència d’aquesta avaria.  
 
 

La reparació de l'Equip Router Smart Wifi podrà consistir, a criteri de O2, en la reparació o la substitució, 
en el domicili del Client, de la unitat funcional avariada o en la substitució de de l'Equip Router Smart 
Wifi per una altra, amb prestacions equivalents.  

 
 

Els costos derivats de la reparació d’avaries els pagarà O2, sempre que aquestes avaries no siguin 
imputables al CLIENT per negligència d’ús o de conservació o per actuacions doloses o culposes sobre els 
seus equips. 
 

 

6. MODIFICACIONS I CANCEL·LACIÓ DEL SERVEI 
6.1. O2 podrà modificar aquest contracte pels motius següents: variacions de les característiques 
tècniques dels equips o de les xarxes, canvis tecnològics que afectin el servei, variacions de les 
condicions econòmiques existents en el moment de la contractació del servei i l’evolució del mercat. 
 
Les característiques del Servei es podran modificar amb la finalitat d’adaptar-les a la seva evolució 
tècnica, quan hi hagi raons per fer-ho, així com qualsevol millora tècnica que permeti incorporar més 
quantitat de prestacions per a la millora del Servei. 
 

6.2. De la mateixa manera, O2 podrà modificar o cancel·lar els serveis que presta de manera gratuïta o 
exigir un preu per la seva prestació. En aquest supòsit O2 comunicarà al Client l la cancel·lació, 
modificació o l’exigència d’un preu, amb una antelació mínima d’un (1) mes respecte del dia en què 
aquesta cancel·lació, modificació o exigència de preu hagi de ser efectiva.. Les facultats de modificació i 
cancel·lació d’O2 no perjudiquen la facultat de desistiment reconeguda al CLIENT legalment i conforme 
s'estableix en la clàusula 7.1.2 d'aquestes Condicions Particulars. 
 
 
 
 
 

 

7. Obligacions del Client.  
El CLIENT assumeix les obligacions següents: 

 
7.1. Preu del Servei 
7.1.1. Preus 

Com a contraprestació pel Servei, el CLIENT estarà obligat a satisfer el preu corresponent d’acord amb 
els preus vigents en cada moment. 
 
7.1.2. Modificacions de preus 



 

 

 

 

   

 

Qualssevol modificacions aplicables en els preus aplicables les comunicarà O2 al CLIENT a través de 
qualsevol dels mitjans previstos a la clàusula 13, amb una antelació mínima d’un (1) mes. Tot això, 
d’acord amb la clàusula 6. 
 
En el cas que el CLIENT manifesti la seva disconformitat amb les tarifes noves, podrà resoldre 
unilateralment la relació de prestació de serveis regulada en aquestes Condicions Particulars, sense que 
això no ofereixi, al CLIENT, cap mena de penalització o cost addicional i sense perjudici de l'obligació del 
Client de conducta a la devolució de l'Equip Router Smart Wifi llogat conforme es detalla en aquestes 
Condicions Particulars. 
 
 
 
7.1.3. Facturació i Pagament. 
O2 facturarà, al CLIENT, els preus del Servei de la manera següent: 

 
• (i)  Tots els conceptes facturables en virtut de la prestació del Servei es facturaran a mes vençut, 

amb caràcter mensual i s’incorporaran a la factura corresponent a la prestació per O2 
del Servei O2 Fibra en la modalitat corresponent que tingui contractada el Client (O2 Fibra y 
Móvil o O2 Duo).   

 
 

• (ii)  El pagament corresponent al Servei serà exigible des del moment en què es presenti al 
cobrament la factura corresponent al Servei O2 Fibra de què disposés el CLIENT, i es farà a 
través del seu compte a l’Entitat Bancària o la Caixa d’Estalvis que indiqui a aquest efecte o en 
lloc habilitat per O2, a la seva presentació al cobrament, que constarà expressament en l'avís de 
pagament enviat al Client. A la factura s’identificarà el període en què es podrà fer el pagament. 
 

• (iii) En el cas que existís l'obligació de pagament d'una quota mensual del Servei en funció dels 
preus vigents a cada moment, la primera quota serà prorratejada en funció de la 
data d’entrada en vigor del Servei.  

 

 
En el cas de retard en el pagament, O2 podrà suspendre la prestació dels Serveis si, després d’haver 
requerit el pagament al CLIENT, aquest no l’hagués fet efectiu en un termini de set (7) dies des d’aquest 
requeriment. 

 
Un cop passat aquest termini, O2 l’hi tornarà a requerir al CLIENT i li concedirà un termini nou de deu 
(10) dies per fer el pagament, passat els quals, O2 podrà procedir a la interrupció definitiva del Servei i el 
donarà de baixa.  
 
 
7.2. Obligacions del Client respecte l'Equip  Router Smart Wifi llogat.  

 
El CLIENT assumeix les obligacions següents: 

 
•  a)  Des del moment del lliurament de l'Equip Router Smart Wifi, la responsabilitat del bon ús i la 

manipulació correcta de l’equip llogat, propietat d’O2. 
 

També serà responsable de la deterioració o de la pèrdua dels terminals llogats, tret que provi 
que aquests fets s’han produït sense culpa de la seva banda. 
 



 

 

 

 

   

 

• b)  Comunicar immediatament, a O2, qualsevol novetat danyosa, així com qualsevol reclamació, 

acció, demanda o embargament que es produeixi en relació amb l'Equip Router Smart Wifi que té 

llogat.  
 

De la mateixa manera, haurà de manifestar que la titularitat dels terminals correspon a O2 davant 
dels tercers que pretenguin embargar-los o iniciar qualsevol acció, demanda o reclamació sobre la 
seva propietat o possessió. 
 

• c) En el moment de finalització d’aquest contracte, per qualssevol de les causes que s’indiquen a la 
clàusula 12.1, el Client haurà de retornar l'Equip Router Smart Wifi associada al Servei dins dels 
quinze (15) dies posteriors a la resolució del Contracte, d’acord amb el procediment que se li indicarà 
des del el Servei  d’Atenció al Client trucant a l’1551. 

 
En cas que el Client no procedeixi a tornar l'Equip Router Smart Wifi o si l’Equipo Router Smart Wifi 
algun tipus d’avaria o desperfecte, hi falta algun dels seus components o no s’ajusta completament al 
model subministrat per O2, aquesta facturarà, al Client, el preu corresponent a aquest Equip Router 
Smart Wifi. Més informació en www.o2online.es/detalle-tarifas). 

 
7.3. Accés a les instal·lacions i equips informàtics del CLIENT.  
 
 
El CLIENT s’obliga, prèvia sol·licitud i una vegada concertada la cita corresponent, a autoritzar O2, el seu 
personal degudament identificat o el servei tècnic que O2 designi a aquest efecte, a accedir a les 
instal·lacions i als equips en què es trobi instal·lada l’equip llogat amb la finalitat de procedir a la 
prestació dels serveis d’Instal·lació o de Resolució i a la realització de les operacions de manteniment 
que, segons el parer d’O2, siguin necessàries. 

 

8. Actuacions no permeses en l’ús de l’Equipo Router Smart Wifi.  
 
No està permès:  

 
• Obrir físicamente l’Equip Router Smart Wifi.  

• Modificar-l o introduir-hi elements físics. 

• Fer un canvi en els paràmetres que suposin un canvi en les característiques d’homologació de 
l’Equip Router Smart Wifi.  

 

9. Retirada i suspensió de l’accés al Servei.  
 

O2 podrà retirar o suspendre, cautelarment, la prestació del Servei als CLIENTS que incompleixin el 
que estableixen aquestes Condicions Particulars, comunicant-li-
ho degudament, sense necessitat de preavís.  

 

10. Cessió de drets 
 

  
O2 podrà cedir el Contracte o els drets que es derivin d’aquest a qualsevol Societat del GRUP 
TELEFÓNICA que pugui prestar en un futur el Servei, tot i que està obligada a comunicar-ho al CLIENT 
en els termes previstos a la clàusula 14, sens perjudici que aquest pugui sol·licitar la baixa del servei.  
 

http://www.o2online.es/detalle-tarifas


 

 

 

 

   

 

 

11. Vigència.  
 

 
El Contrate entre O2 i el Client entrarà en vigor a partir de la data en què es produeixi l’alta 
 en el Servei, moment en què aquest Servei entrarà en funcionament i moment a partir 
del qual aquest acord adquirirà eficàcia.  

 
Aquest contracte tindrà una durada inicial d’un (1) any, entenent-se prorrogat si el CLIENT no manifesta 
la seva intenció d’extingir-lo, comunicant-ho amb una antelació mínima de dos (2) dies hàbils a la data 
prevista de durada inicial, i si O2 no comunica aquesta extinció amb una antelació mínima d’un (1) mes.  

12. Terminació. 
 
12.1. Resolució 

 
Aquest Contracte podrà resoldre’s, a petició de qualsevol de les Parts, per les causes generals admeses 
en Dret, per les previstes en aquestes Condicions i, expressament, per les següents: 
 

 
• a)  Per decisió del mateix CLIENT, comunicada a O2 per qualsevol mitjà fefaent, amb una 

antelació mínima de dos (2) dies hàbils respecte a la data en què ha de tenir efectes. 
A aquests efectes, per mitjans fefaents s’entendran, entre altres,  
el número de telèfon 1551 d'Atenció al Client O2. 
 
 

• b)  Pel transcurs de 30 dies des de la recepció de l'Equip Router Smart Wifi sense realitzar la 
instal·lació d'aquest, recordant que el Client haurà de procedir a la devolució del mateix de 
conformitat amb el que es disposa en la clàusula 7.2 c). 
 

• c)  Per cessació d’O2 en la prestació del Servei, amb comunicació prèvia als CLIENTS amb una 
antelació mínima d’un (1) mes sobre la data prevista per a aquesta cessació 
 

 

• d)  Per incompliment de les obligacions de l’altra Part, sempre que aquest incompliment no fos 
esmenat en un termini màxim de set (7) dies després de la petició escrita de l’altra Part 
sol·licitant l’esmena de l’incompliment, tret que aquest incompliment es considerés no esmenable 
o fes impossible el compliment d’aquest contracte per la part denunciant, en aquest cas la 
resolució podrà ser immediata. Això, en tot cas, deixant fora de perill la reclamació que, per 
danys i perjudicis, pugui correspondre a qualsevol de les Parts, així com la facultat de retirada i 
suspensió de l’accés als Serveis prevista a la clàusula 9. 
 

• e)  Per baixa en el Servei O2 Fibra.  
 

 

12.2. Efectes 

  
 
Un cop acabada la prestació del Servei objecte d’aquestes Condicions Particulars, O2 facturarà, si 
escau, l’import corresponent a la part proporcional de l’última quota mensual, en funció de la data 
d’efectivitat de la baixa, sens perjudici del que disposa la clàusula 12.  
 



 

 

 

 

   

 

De la mateixa manera, a la finalització d’aquest contracte, per qualsevol de les causes indicades a la 
clàusula 13.1, el CLIENT s’obliga a tornar l’Equip Router Smart Wifi a O2, dins dels quinze (15) dies 
posteriors a la resolució del Contracte, d’acord amb el que estableix la clàusula 7.2. 
 

  

13. Notificacions. 
  
Totes les notificacions, modificacions i comunicacions per part d’O2 al CLIENT es realitzaran d’alguna de 
les següents maneres segons com pertocarà:  

 
(a) enviament per correu electrònic a qualsevol de les bústies de què disposi el CLIENT (b) enviament 
per correu postal al domicili que indiqui el CLIENT; (c) Comunicació per mitjà d’una trucada telefònica o 
SMS al número de telèfon que indiqui el CLIENT en el Formulari de Sol·licitud d’Alta en el SERVEI, o que 
hagi modificat posteriorment el CLIENT d’acord amb aquesta Condició i/o (d) trucada telefònica o, si 
escau, SMS al número de telèfon a través del qual es presta el Servei O2 Fibra al Client i/o a la línia 
telefònica O2 Mòbil associada a aquest, en el seu cas. 
 
A aquests efectes, el CLIENT manifesta que totes les dades facilitades per ell són certs i correctes, i es 
compromet a comunicar a O2 tots els canvis relatius al seu domicili, dades de cobrament i tot tipus 
d’informació necessària per a la gestió i el manteniment de la relació contractual entre O2 i el CLIENT. El 
CLIENT respondrà de la veracitat de les seves dades 

 
Les comunicacions del CLIENT a O2 s’hauran d’adreçar al Servei d’Atenció al Client utilitzant el número 
d’atenció commercial 1551, la bústia ayuda@o2online.es i/o, en el cas que estigués disponible, el xat a 
través de www.O2online.es.  
 

 

14. Llei aplicable.  
 
La prestació dels Serveis objecte d’aquest Contracte es regirà per la legislació espanyola.  

 
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 8a; 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, consulti el 
lloc web www.O2online.es. 

mailto:ayuda@o2online.es

