
 

 

 

 

   
 

CONDICIONS PARTICULARS DEL SERVEI O2 

FIBRA 

 

1. Condicions particulars i la seva acceptació 

1.1. Objecte 

Les següents Condicions Particulars (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 tom 13.170; llibre 0; secció 8a; 

full M- 213.180, i el CLIENT del Servei (d'ara endavant, el “CLIENT”), quant a la prestació del 

Servei O2 Fibra (banda ampla fixa) a través de Fibra Òptica (d'ara endavant, el “Servei”) 

1.2. Acceptació  

L’acceptació, sense reserves, d’aquestes Condicions Particulars és indispensab le 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  al lloc web següent: www.o2online.es/informacion-legal 

1.3. Vinculació amb les condicions del servei fix O2 

Les Condicions Generals (I) del contracte tipus d'abonament general al servei telefònic 

disponible al públic per a usuaris finals y les condicions (II) del servei de banda ampla 

disponible al públic que consten publicades a https://o2online.es/informacion-legal/, completen 

a les presents Condicions Particulars en tot el no previst en aquestes.  

 

2. Descripció del Servei  

El Servei ofereix al Client les següents prestacions: 

• Línia telefònica fixa amb tarifa plana de trucades a números fixos nacionals, 

•  Accés a Internet d'alta velocitat mitjançant accés Fibra Òptica (300 Mb), segons 

disponibilitat de cobertura. 

• Equipament de connectivitat que correspongui en règim de lloguer de caràcter opcional 

segons la modalitat de contractació.  

• Servei d'identificació de trucades 

 

3. Disponibilitat del Servei 

https://o2online.es/informacion-legal/


 

 

 

 

   
 

El Servei només està disponible a través de Fibra simètrica per la qual cosa el domicili del 

Client haurà de ser dins de les zones de cobertura de Telefónica de España per a aquesta 

tecnología. 

 

4. Prestació del servei 

El Servei es presta a través de Fibra òptica simètrica 300MB. 

 

5. Preu, facturació i pagament 

5.1. Preu 

Com a contraprestació pel Servei, el CLIENT estarà obligat a satisfer: 

  

- Quota mensual: 38 euros (IVA inclòs).  

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% en serveis de 

telecomunicacions i 6,5% en la resta de productes i serveis. 

 Per a la resta de conceptes facturables pels serveis que presta O2 al Client que no estiguin 

inclosos entre les prestacions del Servei, s’hi aplicaran els preus corresponents de Catàleg, que 

es poden consultar a https://o2online.es/detalle-tarifas/. En relació amb l'anterior, O2 facturarà 

al Client qualsevol servei que li presti, que no estigui inclòs entre les prestacions del Servei. 

5.2. Facturació i pagament 

La facturació pels serveis prestats es a mes vençut i amb caràcter mensual. En la primera 

factura emesa conforme al que es disposa en la present clàusula es prorratejarà la quota 

mensual per ajustar-la a la data de la contractació del servei.  

Un cop acabada la prestació del Servei, 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 del Servei. 

 

 6. Modificació de les Condicions del Servei  

El Client es compromet a comunicar a O2 qualsevol canvi en les dades del 

contracte, especialment en les 

que corresponen al domicili de facturació i al compte bancari de domiciliació dels pagaments.  

 O2 podrà modificar aquest contracte pels motius següents: variacions de les característiques 

tècniques dels equips o les xarxes, canvis tecnològics que afectin el servei, variacions de les 

condicions econòmiques existents en el moment de la contractació del servei i evolució del 

https://o2online.es/detalle-tarifas/


 

 

 

 

   
 

mercat, comunicant-li-ho al client amb mes d’antelació a la data en què la modificació es faci 

efectiva. 

En aquests supòsits, el client tindrà dret a resoldre el contracte sense cap mena de 

penalització, sens perjudici d’altres compromisos adquirits pel mateix client. Un cop 

transcorregut el termini d’un mes sense que O2 no hagi rebut cap mena de comunicació, 

s’entendrà que el CLIENT accepta les modificacions. 

 

7. Ús correcte dels serveis 

El Client es compromet a fer servir el Servei d’acord amb la llei, la moral, els bons costums 

generalment acceptats i l’ordre públic, així com a abstenir-se de fer servir el Servei i els Equips 

o l’equipament de connectivitat o qualsevol altre servei prestat per O2 o per qualsevol de les 

empreses del Grup Telefónica amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en les Condicions 

Generals, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, 

inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar els serveis, els equips informàtics d’altres Clients o d’altres 

usuaris d’Internet (hardware i software) així com els documents, arxius i tota classe de 

continguts emmagatzemats en els seus equips informàtics (hacking), o impedir la utilització o 

l’ús normal d’aquests Serveis, equips informàtics i documents, arxius i continguts per part dels 

altres Clients i d’altres usuaris d’Internet. 

De la mateixa manera, la utilització del Servei es podrá destinar exclusivament 

l’àmbit profesional o privat i per a ús exclusiu al domicili que el CLIENT hagi indicat per a 

la provisió del Servei. Queda expressament prohibida la realització d’actes de revenda 

o comercialització del Servei a tercers aliens a la prestació del Servei o, en qualsevol cas, 

de compartició de recursos fora del domicili per al qual hagi sol·licitat la provisió del Servei o 

siendo el Cliente una Comunidad de Propietarios, fuera de las zonas comunes. En 

el cas d’incompliment d’aquesta condició, O2 podrà suspendre la prestació del Servei, 

de conformitat amb el que disposa la clàusula 5.7 de les Condicions Generals. 

 

 

 


