
 

Si recentment has contractat els nostres serveis per qualsevol de les modalitats a distància 
disponibles (en línia o per telèfon) i vols exercir el teu dret de desistiment respecte d’aquesta 
contractació en la teva condició de titular, podràs trucar al 1551 per tramitar la teva 
sol·licitud o, si t’ho estimes més, emplenar i signar el formulari següent i enviar-nos-el per 
correu electrònic a ayuda@o2online.es, juntament amb una còpia acreditativa del teu 
document d’identitat, tot indicant “Derecho de desistimiento” a l’assumpte, sempre dins del 
termini legal previst per fer-ho*. 

Si optes per fer servir aquest formulari, quan l’hàgim rebut tramitarem la teva sol·licitud al 
més aviat possible per comprovar el compliment dels requisits exigits per poder exercir 
aquest dret per la normativa i les nostres Condicions legals de contractació i, finalment, 
t’enviarem un correu electrònic de confirmació juntament amb el número de referència de la 
teva sol·licitud, així com el procediment que hauràs de seguir. 

Sol·licitud per exercir el dret de desistiment (contractacions a distància) 

Nom i cognoms del Sol·licitant: ………………………………………………….…………………………………..  

Tipus i núm. de document identificatiu (DNI/NIE/Passaport): .…………………………………….  

Número/s de telèfon: ………………………….………………………………………………………………………….  

Adreça de correu electrònic: ………………………….…………………………………………………………….....  

Servei/s respecte dels quals vol exercir el desistiment: ………………………...……………………… 

Data:….. / ….. / 20….         Signatura del Sol·licitant: …………………………... 

* D’acord amb el que estableix la legislació vigent, el Client podrà deixar sense efecte i 
desistir del servei O2 que hagi contractat a distància, ja sigui per Internet o per telèfon, en el 
termini màxim de catorze (14) dies naturals, a comptar des del moment de la recepció de la 
comanda sense cap tipus de contraprestació econòmica i de manera gratuïta, tot això sens 
perjudici de les despeses de devolució d’aquesta comanda, si escau, així com de les 
conseqüències específiques que poguessin derivar-se del desistiment de certs serveis, la 
informació dels quals està disponible a www.O2online.es/ayuda/informacion-desistimiento. 

Para més informació, consulta l’apartat de “Condicions legals” de www.O2online.es.


