
 

 

 

 

   
 

CONDICIONS PARTICULARS DE MULTISIM  

1. Condicions particulars i la seva acceptació 

1.1. Objecte 

 

Les Condicions particulars descrites a continuació (d'ara endavant, les “Condicions Particulars”) o les 

tenen per objecte regular les relacions entre Telefònica de Móviles España, SAU (d'ara endavant, 

denominada per la seva marca “O2”) amb CIF núm. A-78923125, domiciliada 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, pel que fa a la prestació del Servei de MultiSIM.  

 

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, mitjançant la sol·licitud d'activació del Servei per a la línia mòbil 

O2 de la seva titularitat, 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 mòbil O2 

 
Les Condicions Generals de prestació del Servei Telefònic Mòbil O2, que consten publicades en 

www.o2online.es/informacion-legal/, completen a les presents Condicions Particulars en tot el no previst 

en aquestes. 

2. Descripció del Servei  
 

El Servei permet, al Client, disposar de fins a 3 targetes SIM (1 de principal + 2 d’associades) amb el 

mateix número de telèfon associat a la seva línia telefònica mòbil d’O2.    

El Servei disposa de les opcions de configuració següents:   

- Es pot indicar quines targetes SIM vol que rebin trucades: totes, només la principal, només les 

associades (totes les associades) o cap targeta. Aquesta selecció es pot gestionar trucant al Servei 

d’atenció al client a través del 1551.   

- A més a més, el Servei permet determinar les targetes SIM en les quals vols rebre SMS. Per exemple, 

de les 3 targetes de les quals es pot disposar, n’hi podria haver una d’habilitada exclusivament per rebre 

missatges curts. Aquesta selecció es pot gestionar trucant al Servei d’atenció al client a través del 1551. 

Sempre hi ha d’haver una targeta amb la recepció de SMS activada i els missatges amb origen aplicació 

només es reben a la targeta SIM principal.   

- Activar el servei de Trucades Perdudes: per activar el servei de Trucades Perdudes és necessari trucar 

al Servei d’atenció al client a través del 1551.   

 



 

 

 

 

   
 

3. Disponibilitat del Servei 

Per a contractar el Servei el Client haurà de tenir una línia telefònica mòbil de contracte amb O2. 

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 mentre el client no manifesti novament a O2 la seva intenció de donar de baixa aquest Servei 

contractat. 

5. Aspectes bàsics del Servei 

5.1. El Servei és compatible amb: 
 - Els contractes O2 excepte els indicats en incompatibilitats, en el seu cas - Missatgeria SMS i MMS - El 

Servei de Trucades Perdudes 

 
 - Dispositiu Apple Watch. 

 
 5.2. El Servei és incompatible amb: 

- Desviament a altres números de telèfon: només és possible realitzar desviaments incondicionals de la 

línia MultiSIM des de la targeta SIM principal. Qualsevol altre tipus de desviament condicional (apagat o 

fora de cobertura, si comunica, o no respon) no és compatible amb el Servei regulat en aquestes 

Condicions Particulars. 

5.3. 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 de 5€. La quota mensual serà gratuïta quan així s’estableixi a les condicions particulars 

dels serveis que portin, si escau, associat el Servei MultiSIM. Si el Client es dóna de baixa del servei que 

porta associat el Servei MultiSIM, aquest deixarà de ser gratuït i passarà a tenir una quota mensual de 

5€. 

- La quota es prorrateja per dies en períodes incomplets de facturació. 

- La quota mensual és independent del nombre de targetes SIM associades al Servei que esculli el Client 

per a la seva línia mòbil O2.    

- 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: segons el contracte de la línia mòbil O2 associada com a principal en el Servei MultiSIM. - Internet 

mòbil: segons el contracte de la línia mòbil O2 associada com a principal en el Servei. - SMS i MMS: 

segons el contracte de la línia mòbil O2 associada com a principal en el Servei. 

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 4% i a Canàries 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 realitzarà per mes natural i amb caràcter mensual. 

 

7. Modificació de les Condicions del Servei 

 
O2 podrà modificar les presents Condicions Particulars 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 mes d’antelació a la data en què la modificació es faci efectiva. 

 
En aquests supòsits, el Client tindrà dret a resoldre la relació de prestació del Servei regulada en les 

presents Condicions Particulars sense cap penalització, sense perjudici d'altres compromisos adquirits 

pel propi Client. 

Les facultats de modificació d'O2 no perjudiquen el dret de resolució anticipada del contracte que té 

reconegut el Client en les Condicions Generals de Prestació del Servei Telefònic Mòbil O2, sense cap 

penalització per aquest motiu, sense perjudici d'altres compromisos adquirits pel Client, en el seu cas. 

8. Ús correcte dels serveis 

El Client es compromet a fer un ús raonable dels serveis i les prestacions que comprèn O2 Fibra i Mòbil, 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.- Igualment queda prohibit l'ús de la facilitat dels SMS en connexió a una aplicació o a un dispositiu que 

permeti fer enviaments massius (per exemple, un mòdem), o en general, l'enviament de SMS amb 

qualsevol altra finalitat que difereixi de la que estableix aquest contracte. 



 

 

 

 

   
 

4.- 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/detalle-tarifas, 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. 

 

9. Altres Condicions  

 
A aquest contracte també li són aplicable les següents condicions, posades a la seva disposició en tot 

moment en les següents pàgines web: 

• Condicions Generals de Prestació del Servei Telefònic Mòbil. Aquí.  

• Condicions del servei Internet Mòbil vil. Aquí.  

• Condicions Particulars del servei Roaming O2. Aquí.  

•  Condicions Particulars de Activació de la Targeta SIM del Servei de Comunicacions Mòbils 

Contracte d'O2 Aquí  

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

indispensable per a la prestació del Servei. 

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  més informació, consulti el lloc web www.O2online.es. 
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