
 

 

 

 

   
 

CONDICIONS PARTICULARS DE LA LÍNIA ADDICIONAL  
DE O2 FIBRA I MÒBIL 600MB i 25GB 
1. Condicions particulars i la seva acceptació  
 
 
1.1. Objecte  
Les Condicions particulars descrites a continuació (d'ara endavant, les “Condicions Particulars”) regulen 
les relacions entre Telefònica de Móviles España, SAU (d'ara endavant, denominada per la seva marca 
“O2”) amb CIF núm. A-78923125, amb domicili a Ronda de la Comunicación s/n, Distrito Telefónica, 
edificio Sur 3, 28050 Madrid i inscrita al Registre Mercantil de Madrid, ST-1, tom 8958, general 7804, de 
la secció 3a del Llibre de Societats, foli 92, full núm. 85226-1, inscripció 1a i el Client (d'ara endavan el 
“Client”), pel que fa a la prestació del Servei en la Línia Addicional inclosa en el paquet O2 Fibra 600Mb o 
25GB i Mòbil (d'ara endavant “el Servei).   
 
 

 
1.2. Acceptació  
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  al lloc web següent: 
www.o2online.es/informacion-legal 
 
1.3. Vinculació amb les Condicions del Servei O2 Mòbil 
Les Condicions Generals de Prestació del Servei telefònic O2 Mòbil que consten publicades a 
www.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 els serveis de veu, missatgeria i Internet mòbil conforme a la tarifes recollides 

en l'estipulació 6 de les presents Condicions Particulars. 

 

3. Disponibilitat del Servei 
3.1. Per a poder contractar el Servei: 
 
És necessari que el Client disposi prèviament d'un contracte del Servei O2 Fibra i Mòbil amb O2. 
Es podran contractar fins a un total de 4 Línies addicionals en un mateix paquet O2 Fibra i Mòbil per 
Client. Totes les Línies Addicionals incloses en un mateix paquet O2 Fibra i Mòbil han d'estar 
contractades pel mateix titular. 

 
 
3.2. Variacions degudes a la baixa: 
 

 
 
En cas que el Client deixés de disposar del servei indicat en l'apartat 3.1, passarà a tenir la Tarifa O2 
Mòbil en cadascuna de les Línies Addicionals que no hagin estat donades de baixa, les condicions de la 
qual són les descrites en l'apartat 7. 
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4. Inici del Servei y durada 
O2 es compromet a iniciar o rebutjar la prestació del servei en el termini màxim de vint dies des de la 
data de formalització que consta en el contracte que subscriga el Client amb O2, amb una durada 
indefinida. 

5. Aspectes bàsics del Servei 
 
5.1. El Servei és compatible amb el Servei Bono Extra de Dades 5GB i el Servei Bono Extra de Dades de 

30GB. 

 
El Servei 4G és compatible sempre que el client tingui activat el servei de dades Internet i Connectivitat 

Mòbil O2 i tingui un mòbil compatible i estigui en zona de cobertura. 

 
5.2. Compromís de permanència: L'alta en el Servei no implica compromís de permanència. 
 

6. Preu, facturació i pagament. 
6.1. Preu 
 
Com a contraprestació per la prestació del Servei, el Client estarà obligat a satisfer: 

• -  Quota mensual: 15 euros.  
• Servei mesurat per a ús interpersonal i trànsit de dades amb origen i destinació en territori 

nacional i en Zona 1 (Espai Econòmic Europeu - EEE), més informació en les condicions 
particulars de Roaming. 

• -  Veu: inclou trucades il·limitades a fixos i mòbils nacionals. 
• Queden excloses les trucades adreçades a números de tarifes especials (902, 901, 060, 0XY, 

118AB…, entre d’altres) i de tarifació addicional (905, 80X), roaming (Zona 2, Zona 3 y 
Cobertures Especials) i internacional (trucades a origen nacional a un altre país), i serveis 
Premium.  

• -  SMS: inclou SMS il·limitats a números nacionals 
Queden excloses els SMS enviats en roaming (Zona 2, Zona 3 y Coberturs Especials) i 

internacionales (SMS amb origen nacional i amb destinació a qualsevol altre país), i serveis 

Premium.  

-  Internet mòbil: 25GB de franquícia de dades a màxima velocitat. 
Un cop s’hagi superat la franquícia de dades, el Client podrà continuar navegant a velocitat 
reduïda sense cap mena de cost adicional 
 
 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% 

 
• 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. 

 
6.2. Facturació i pagament 
 
La facturació pels serveis prestats es a mes vençut i amb caràcter mensual.  

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


 

 

 

 

   
 

 
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 prorratejarà la quota mensual sense cap minim, per ajustar-
la a la data de finalització del Servei.  
 

7. Baixa del servei 
7.1. Causes generals de baixa en el Servei 

Les següents són causes de baixa del Client en el Servei: 
 
a) Per decisió del client, comunicada a O2, amb una antelació mínima de dos dies respecte de la data de 
l’extinció. El client podrà exercir el seu dret a acabar el contracte en la mateixa forma en què el va 
formalitzar.  
b) Per incompliment greu de les obligacions derivades d’aquest contracte, així com per una utilització del 
servei contrària a la bona fe o a les pràctiques comunament acceptades com de correcta utilització en els 
serveis de telefonia mòbil. 
c) Per endarreriment en el pagament del servei per un període superior a tres mesos o la suspensió 
temporal, en dues ocasions, del contracte per endarreriment en el pagament. 

 
d) Per ús il·lícit o indegut del servei que comporti la utilització de la condició de client per dur a terme una 
activitat empresarial, professional o econòmica l’objecte de la qual sigui la cessió o revenda del servei O2 
o el reencaminament de trucades o de trànsit cap a tercers. 
 
7.2. Causes específiques de baixa en el Servei 
 
 
Quan es produeixi la baixa del Client en el paquet O2 Fibra i Mòbil, però no de la de les seves Línies 
Addicionals associades o, després de contractar-se O2 Fibra i Mòbil juntament amb una Línia Addicional, 
no es produís l'alta efectiva dels serveis fixos, continuarà prestant-se el servei mòbil de la Línia 
Addicional que no cursi baixa del servei mòbil de conformitat amb les seves condicions contractuals i els 
preus de Catàleg que s'indiquen a continuació, o els que poguessin haver-los substituït, la consulta del 
qual serà possible en www.o2online.es, a través del correu ajuda@o2online.es o a través del Número 
d'Atenció Personal 1551: 
 

 
Les línies mòbils addicionals que el client hagués associat al seu paquet O2 Fibra i Mòbil, passaran a 
tenir cadascuna d'elles la Tarifa O2 Mòbil amb trucades il·limitades a fixos i mòbils nacionals de 
qualsevol operador a qualsevol hora, establiment de crida inclòs, SMS inclosos i 25 GB al mes de 
navegació a màxima velocitat [16,52€/mes (20€/mes amb IVA)]. 
 
Una vegada superada la franquícia de dades per a la línia mòbil, el Client seguirà navegant a velocitat 
reduïda sense cost addicional. Queda exclòs el roaming fora de l'espai econòmic europeu -EEE- i 
núm. especials, premium i internacionals. Trucades il·limitades, SMS 

i ús de roaming en viatges per l'EEE subjectes a normes d'ús raonable.  
 
 

8. Modificació de les Condicions del Servei 
 
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 mercat, comunicant-li-ho 
al client amb un mes d’antelació a la data en què la modificació es faci efectiva. 

mailto:ajuda@o2online.es


 

 

 

 

   
 

 
En aquests supòsits, el client tindrà dret a resoldre la relació de prestació de Serveis regulada en les 
presents Condicions Particulars sense cap mena de penalització, sens perjudici d’altres compromisos 
adquirits pel mateix client.  
 
Les facultats de modificació d'O2 no perjudiquen el dret de resolució anticipada del Contracte reconegut 
al Client en les Condicions Particulars del Servei O2 Fibra i Mòbil, sense cap penalització per aquest 
motiu, sense perjudici d'altres compromisos adquirits pel Client. 
 

9. Ús correcte dels serveis 
El Client es compromet a fer un ús raonable dels serveis i les prestacions que comprèn el Servei, i també 
de qualssevol altres serveis connexos que O2 li presti. El Client serà responsable davant O2 de 
qualsevol ús diferent del que s'ha definit abans, que pugui causar un dany o perjudici a O2 o a tercers i, 
en particular, de qualsevol ús dels serveis d'O2 amb una finalitat que difereixi de les comunicacions de 
caràcter estrictament personal, en el cas de clients particulars, o que suposi una revenda, o 
comercialització d'aquests serveis. 
Sens perjudici de qualssevol altres que impliquin, igualment,  un ús diferent del que estableixen aquestes 
condicions, a títol d'exemple, els següents usos es consideraran contraris al bon ús: 
 
1.- Trucades adreçades a números de serveis de reencaminament de trucades, que impliquin la 
concentració o transformació del trànsit, i també les trucades adreçades a números 908, de Xarxa 
Intel·ligent (numeracions especials: 0xy, números, numeració m2m, etc.) 
2.- Així mateix, l'ús de la targeta SIM en dispositius diferents dels telèfons mòbils. S’exclou expressament 
i es considera un cas d'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. 
3.- 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 tots els casos esmentats, així com en qualssevol altres que es produïssin, igualment, de forma 
indeguda o aliena a la finalitat de comunicació particular prevista per al servei; O2 es reserva el dret, tant 
a suspendre o interrompre definitivament el Servei (amb la possibilitat, si ho decidís, de supeditar-ne el 
restabliment a l'aportació per part del client de les garanties sol·licitades per O2), com a cobrar el trànsit 
de qualsevol tipus (SMS, trucades, etc.) que es produís fora de l'ús degut del Servei, i en aquest cas es 
tarifarà al preu estàndard de pagament per ús, vigent a cada moment, segons el Catàleg de preus d'O2 
publicat i disponible, perfectament actualitzat per a la seva consulta, a la pàgina web 
www.o2online.es/informacion-legal, sense que en aquests casos pugui es pugui aplicar cap reducció de 
preu associada a O2 Fibra i Mòbil o a qualsevol altra promoció, franquícia de trànsit o mòdul d'estalvi que 
impliqui una disminució del preu de qualsevol servei actual o futur. 
 
Al marge del que s'ha exposat abans i, igualment, atès un ús indegut del servei segons el que s'ha 
descrit, en previsió de futurs usos semblants, O2 es reserva també la possibilitat d'assignar al client, 
després d'haver-li-ho comunicat, la modalitat de tarifa més d'acord amb els patrons d'ús manifestats i 
sens perjudici de qualsevol altra que aquest pugui considerar més convenient d'entre les que hi ha 
disponibles comercialment. 
 
 

10. Altres condicions  
 
A aquest Contracte també li són aplicable les següents Condicions, posades a la seua disposició en tot 
moment en la pàgina web www.o2online.es/informacion-legal 
 

• -  Condicions generals de prestació del servei telefònic mòbil d’O2  

http://www.o2online.es/informacion-legal


 

 

 

 

   
 

• -  Condicions del servei Internet Mòbil.  

• -  Condicions particulars del servei roaming O2  

• -  Condicions particulars d'activació targeta SIM O2 

• -  Informació sobre l'exercici del dret de desistiment 
• L'acceptació sense reserves de totes aquestes Condicions, juntament amb les 

Particulars, és indispensable per a la prestació del Servei. 

 
 


