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Condicions generals - Actualització 19 de setembre 2017. 

Benvingut a Amazon Prime. Aquestes condicions generals («Condicions 
generals») s’estableixen entre vós, Amazon EU Sàrl, Amazon Instant Video Limited 
i/o les entitats del seu grup («Amazon» o «nosaltres») i regeixen els drets i les 
obligacions de les parts. Les Condicions generals, juntament amb les condicions 
generals aplicables a les ofertes promocionals que se us ofereixin i que pugueu 
utilitzar d’acord amb les condicions d’Amazon Prime, constitueixen l’acord complet 
entre vós i Amazon en relació amb la vostra subscripció a Amazon Prime. Recordeu 
que l’ús que feu del lloc web d’Amazon.es, així com de la subscripció a Amazon 
Prime, també es regirà pels acords que s’enumeren més endavant, i per altres 
termes, condicions, limitacions i requisits aplicables al lloc web d’Amazon.es, tots els 
quals (amb les modificacions que siguin pertinents) s’incorporen a aquestes 
Condicions generals. Si us feu membre d’Amazon Prime, accepteu expressament 
que comencem a prestar-vos aquest servei dins del període de cancel·lació de 14 
dies i accepteu aquests termes, condicions, limitacions i requisits. Us demanem que 
llegiu amb deteniment aquestes Condicions generals. 

 Condicions d’ús i venda 
 Avís de privacitat 
 Galetes i publicitat a Internet 
 Amazon Could Drive: Condicions d’ús 
 Condicions d’ús d'Amazon Video 

 
Cancel·lació de la subscripció 

Una vegada hàgim acceptat la vostra sol·licitud, rebreula confirmació de la vostra 
subscripció a Amazon Prime. Podeu cancel·lar la subscripció ajustant la configuració 
de la vostra subscripció des d’El meu compte en qualsevol moment. Si no us heu 
beneficiat de cap dels avantatges d’Amazon Prime, us reemborsarem la quota de 
subscripció íntegrament. Les subscripcions a Amazon Prime que s'hagin obtingut 
amb un codi de subscripció («Codi de subscripció») no són reembossables. 

En la resta de casos, si vau pagar la quota de subscripció en el moment de donar-
vos d’alta a Amazon Prime i vau cancel·lar la vostra subscripció en els 14 dies 
següents al vostre registre, us emetrem un reembossament prorratejat basat en el 
nombre de mesos complets que restin en la vostra subscripció en cas que us 
haguéssiu beneficiat dels avantatges d’Amazon Prime durant aquest període de 14 
dies. Per fer la cancel·lació durant aquest període de 14 dies, només cal que ajusteu 
la configuració de la subscripció a El meu compte o que feu servir aquest formulari 
de cancel·lació. 

Avantatges d’enviament i compres incloses 

https://www.amazon.es/gp/help/customer/display.html/?nodeId=200739460
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https://www.amazon.es/tou/es
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Els avantatges d’enviament d’Amazon Prime dependran de la disponibilitat dels 
productes, els terminis de la comanda i, en alguns casos, l’adreça de lliurament. 
Concretament, els avantatges d’enviament només són aplicables als lliuraments que 
es facin al territori peninsular espanyol i a les illes Balears. Si voleu més informació 
sobre les opcions aplicables als enviaments a les illes Canàries, Ceuta, Melilla i 
apartats de correus, consulteu les nostres pàgines d’ajuda. Feu clic aquí si voleu 
més informació sobre els avantatges d’enviament disponibles per a Amazon Prime. 

Altres avantatges 

A més de beneficiar-se de determinades condicions d’enviament, els membres 
d’Amazon Prime poden gaudir d’altres avantatges. Feu clic aquí per aconseguir 
informació sobre altres avantatges d’Amazon Prime. 

Altres condicions 

 Ens reservem el dret d’acceptar o rebutjar les sol·licituds a la nostra discreció. 
 No podeu transferir ni cedir a tercers la vostra subscripció, ni cap dels seus 

avantatges. Tampoc es poden transferir els Codis de subscripció, ni els 
avantatges que tenen associats, llevat que les condicions particulars estableixin 
el contrari. 

 Els membres d’Amazon Prime no poden adquirir productes per revendre’ls, 
llogar-los o enviar-los als seus clients o a clients potencials fent servir els 
avantatges d’Amazon Prime. 

 En un moment donat, Amazon pot afegir o eliminar avantatges d’Amazon Prime 
a la seva discreció. 

 Només es poden subscriure a Amazon Prime els consumidors finals de 18 anys 
o més que utilitzin Amazon Prime per a una finalitat privada. No n’està permès 
l’ús a comptes corporatius ni a entitats jurídiques o clients que comprin 
productes per a una finalitat comercial o institucional o per revendre’ls. 
 

Quota i renovació 

La quota de subscripció anual a Amazon Prime s’indica a la secció sobre Amazon 
Prime de les nostres pàgines d’ajuda. En un moment donat, podem oferir diferents 
condicions de subscripció, i les quotes corresponents a aquestes poden variar. 
Aquesta quota no és reembossable, llevat del que s’estableix en aquestes 
Condicions generals. 

AL FINAL DEL PRIMER ANY DE SUBSCRIPCIÓ I DELS SEGÜENTS, LA 
SUBSCRIPCIÓ ES RENOVA AUTOMÀTICAMENT UN ANY MÉS, TRET QUE ENS 
COMUNIQUEU ABANS DE LA RENOVACIÓ LA VOSTRA INTENCIÓ DE 
CANCEL·LAR LA SUBSCRIPCIÓ O DE NO RENOVAR-LA AUTOMÀTICAMENT 
(PER FER-HO, CAL QUE TRIEU «NO RENOVAR AUTOMÀTICAMENT»). LA 
VOSTRA SUBSCRIPCIÓ ES RENOVARÀ AUTOMÀTICAMENT I ENS 
AUTORITZEU PERQUÈ (SENSE NECESSITAT DE NOTIFICACIÓ PRÈVIA) US 
CARREGUEM AL COMPTE LA QUOTA DE SUBSCRIPCIÓ ANUAL QUE ESTIGUI 
EN VIGOR FENT SERVIR QUALSEVOL DELS MÈTODES DE PAGAMENT QUE 
TINGUEM REGISTRATS ALS NOSTRES ARXIUS PER A VÓS. 

Podeu actualitzar el mètode de pagament preferit per a totes les despeses 
relacionades amb aquesta subscripció. Si no podem fer el càrrec de la quota de 

https://www.amazon.es/gp/help/customer/display.html?nodeId=201279540


subscripció amb cap dels mètodes de pagament que tenim registrats, tindreu trenta 
dies per proporcionar-nos un altre mètode de pagament. Si no, la subscripció 
quedarà cancel·lada. Si en aquest termini de trenta dies ens faciliteu una altra 
targeta i es fa el càrrec de manera satisfactòria, el nou període de subscripció es 
calcularà des de la data de renovació inicial i no des de la data del càrrec. 

Promoció de subscripció de prova 

De vegades oferim a alguns dels nostres clients períodes de prova o altres 
subscripcions promocionals, que estan subjectes a aquestes Condicions generals, 
llevat que s’indiqui una altra cosa a les ofertes promocionals. Els membres en 
període de prova poden, en qualsevol moment i des d'El meu compte, decidir no 
subscriure’s com a membre regular al final del període de prova. 

Canvis en les Condicions Generals 

Podem fer, a la nostra discreció, canvis en aquestes Condicions generals, a les 
nostres Condicions d’ús i venda, a l’Avís de privacitat o en qualsevol aspecte relatiu 
a les subscripcions a Amazon Prime en qualsevol moment publicant les revisions al 
web d’Amazon.es sense avís previ. LA CONTINUACIÓ DE LA VOSTRA 
SUBSCRIPCIÓ DESPRÉS DE QUALSEVOL MODIFICACIÓ REPRESENTA LA 
VOSTRA ACCEPTACIÓ DE LES VARIACIONS QUE HAGUEM FET. SI NO ESTEU 
D’ACORD AMB ALGUN CANVI, HEU DE CANCEL·LAR LA VOSTRA 
SUBSCRIPCIÓ. De tota manera, els increments de la quota de subscripció no seran 
aplicables fins que es renovi la subscripció. Si algun canvi resulta invalidat, nul o 
inaplicable per qualsevol motiu, el dit canvi quedarà exclòs i no afectarà la validesa 
ni l’aplicabilitat de la resta de canvis o condicions. 

Terminació per part nostra 

Podem donar per acabada la vostra subscripció a Amazon Prime. Aquesta 
terminació se us notificarà prèviament per correu electrònic. Si ho fem, us oferirem 
un reembossament prorratejat basat en el nombre de mesos complets que restin en 
la vostra subscripció. Tanmateix, no us oferirem reembossament en cas de 
terminacions relacionades amb conductes que considerem que incompleixen 
aquestes Condicions generals, les Condicions d’ús i venda d’Amazon.es o qualsevol 
llei aplicable, que impliquin un ús indegut o fraudulent d’Amazon Prime o que siguin 
perjudicials per als nostres interessos o els d’un altre usuari. El fet que no insistim 
en el compliment estricte de les Condicions generals per part vostra no constitueix 
una renúncia a cap dels nostres drets. 

La nostra responsabilitat 

Serem responsables de les pèrdues que patiu com a resultat d’un incompliment per 
part nostra d’aquestes Condicions generals en cas que les dites pèrdues fossin 
raonablement previsibles per les dues parts en el moment de l’inici de la vostra 
subscripció a Amazon Prime. No serem responsables de (i) pèrdues que no hagin 
estat causades per un incompliment per part nostra, (ii) de cap pèrdua empresarial 
(incloent-hi pèrdues de beneficis, ingressos, contractes, estalvis previstos, dades, 
fons de comerç o despeses innecessàries), ni (iii) de cap pèrdua indirecta o resultant 
que no hagi estat previsible per les dues parts en el moment de l’inici de la vostra 
subscripció a Amazon Prime. 

https://www.amazon.es/gp/css/homepage.html/ref=gno_yam_ya


No serem responsables de cap endarreriment o incompliment de les nostres 
obligacions adquirides en virtut d’aquestes Condicions generals si es deuen a fets 
que estiguin fora del nostre control raonable. Aquesta condició no afecta el vostre 
dret legal de rebre els productes o que els serveis se us ofereixin en un període de 
temps raonable, o a rebre un reembossament si els béns o els serveis sol·licitats no 
es poden subministrar en un període de temps raonable per causes fora del nostre 
control raonable. 

La normativa d’alguns països pot no permetre totes les limitacions incloses 
anteriorment, o algunes d’elles. Si us és aplicable alguna d’aquestes normatives, pot 
ser que no us siguin aplicables totes aquestes limitacions, o algunes d’elles, i 
podríeu tenir drets addicionals. Res del que incloguin aquestes Condicions generals 
limita o exclou la nostra responsabilitat davant qualsevol declaració fraudulenta que 
puguem fer, ni per mort o lesió personal causada per negligència greu o dol per part 
nostra. Sens perjudici de l’anterior, la nostra responsabilitat envers vós no serà 
superior a la darrera quota de subscripció anual que hagueu abonat. 

Informació legal 

Per a tot el que faci referència a Amazon Prime, Amazon és el nom comercial 
d´Amazon EU Sàrl, Amazon Media Sàrl i Amazon Instant Video Limited. 

Els avantatges del servei Amazon Prime s’especifiquen aquí. Amazon EU Sàrl és 
l'encarregada de cobrar la quota de subscripció, així com de proporcionar els 
avantatges d'enviament i altres avantatges no digitals. Amazon Instant Video Limited 
s’encarrega de proporcionar el servei Prime Video. Amazon Media EU Sàrl 
s'encarrega de proporcionar altres avantatges digitals del servei. 

Les nostres dades de contacte són les següents. 

Amazon EU Sàrl, Société à responsabilité limitée, 
5 Rue Plaetis, L-2338 Luxemburg 
Capital social: EUR 37.500 
Número de Registre a Luxemburg: B-101818 
Número de llicència mercantil: 134248 
Número de Registre d’IVA a Luxemburg: LU 20260743 
 
Sucursal registrada localmente: 
 
Amazon EU Sàrl, sucursal en España 
Calle de Ramírez de Prado nº 5, 28045  
Madrid (Madrid), Espanya 
Número de Registre a Espanya (NIF): W0184081H 
 
Amazon Media EU Sàrl:  
 
Amazon Media EU Sàrl, Société à responsabilité limitée, 
5 Rue Plaetis, L-2338 Luxemburgo 
Capital social: EUR 12.500 
Número de Registre a Luxemburg: 112767 
Número de llicència mercantil: 110001 
Número de Registre d’IVA a Luxemburg: LU 20944528 



Amazon Instant Video Limited:  
Amazon Instant Video Limited,  
Leadenhall Court, One Leadenhall Street, London EC3V 1PP, United Kingdom 
Registrada a Anglaterra i Gal.les 
Número de Registre: 06528297  
Número de Registre d'IVA: 882596668 
 
En cas de discrepància entre la traducció al català de la versió en castellà d'aquest 
text i la versió en castellà, prevaldrà aquesta última. Condicions generals d'ús i 
venda. Informació legal. Informació sobre les condicions generals de subscripció a 
Amazon Prime. 
 


