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Aquesta és una versió anterior d'aquest document. Per consultar la versió actual, fes 
clic aquí. 

Condicions generals - Actualització 28 de Març 2019. 

Aquestes condicions generals d’Amazon Prime s’estableixen entre tu, Amazon EU 
Sàrl, Amazon Media EU Sàrl, Amazon Video Limited i les entitats del seu grup 
(«Amazon» o «nosaltres») i regeixen els drets i les obligacions de les parts. 

Juntament amb termes i avisos ressenyats a sota (conjuntament, els «Termes»), 
constitueixen l’acord entre tu i Amazon respecte de la teva subscripció a Amazon 
Prime en el Lloc Web Amazon.es («el Lloc Web Amazon»). Et demanem que les 
llegeixis amb deteniment. 

 Si utilitzes Amazon Photos, apliquen els Termes d’Ús d’Amazon Photos. 
 Si utilitzes Prime Video Service, apliquen els Termes d’Ús d’Amazon Video. 
 Si utilitzes Prime Music Service, apliquen els Termes d’Ús d’Amazon Music. 
 Si utilitzes Kindle Service, apliquen els Termes d’Ús del Kindle Store. 
Siusplau, visualitza el nostre Avís de Privacitat, el nostre Avís sobre Cookies i el 
nostre Avís sobre publicitat basada en els Interessos de l’Usari. 

1. El servei 

Amazon Prime ofereix diversos avantatges i serveis als seus membres, tal com 
estableixen les Condicions (conjuntament, el «Servei Prime»). 

Amazon EU Sàrl gestiona el cobrament de la quota de subscripció a Amazon Prime, 
així com les opcions de lliurament i la resta d’avantatges no digitals d’Amazon 
Prime, Amazon Video Limited presta el servei d’Amazon Prime Video i Amazon 
Media EU Sàrl gestiona la resta d’avantatges digitals associades a Amazon Prime. 

Si et fas membre d’Amazon Prime directament a través de nosaltres, ens 
sol·licites expressament que comencem a prestar-te el Servei Prime dins del 
període de cancel·lació de 14 dies. 

2. Avantatges d’Amazon Prime 

2.1. Avantatges d’enviament i compres incloses 

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 vols més informació 
sobre les opcions aplicables als enviaments a les illes Canàries, Ceuta, Melilla i 
apartats de correus, consulta les nostres pàgines d’ajuda. Fes clic aquí si vols més 
informació sobre els avantatges d’enviament disponibles per a Amazon Prime. 

https://www.amazon.es/gp/help/customer/display.html/?nodeId=200739460
https://www.amazon.es/gp/help/customer/display.html?nodeId=201376540
https://www.primevideo.com/help?nodeId=202095490
https://www.amazon.es/gp/help/customer/display.html/?nodeId=201380010
https://www.amazon.es/gp/help/customer/display.html?nodeId=201014950
https://www.amazon.es/gp/help/customer/display.html/?nodeId=202024410
https://www.amazon.es/gp/help/customer/display.html/?nodeId=G4953Q8G8S32SPAG
https://www.amazon.es/gp/help/customer/display.html/?nodeId=202066360
https://www.amazon.es/gp/help/customer/display.html?nodeId=202066520


Els membres d’Amazon Prime gaudeixen d’una sèrie d’avantatges a les seves 
comandes, incloent-hi enviaments urgents sense cost addicional o a un cost inferior 
a l’habitual. 

La inclusió d’un producte a Amazon Prime s’indica a la pàgina de detalls 
corresponent. Els avantatges d’Amazon Prime es limiten exclusivament a 
determinats productes que ven Amazon (o que venen altres venedors que participen 
en el programa Amazon Prime), a través del Lloc Web Amazon. 

Els avantatges dels enviaments amb Amazon Prime dependran de la disponibilitat 
dels productes, els terminis de la comanda i l’adreça de lliurament. Els productes 
amb característiques especials de lliurament, com ara productes pesats o 
voluminosos, de grans dimensions o que continguin materials perillosos, podrien 
estar exclosos dels avantatges d’Amazon Prime. Pot ser que en determinades 
compres de productes especials o en comandes concretes s’apliquin certes 
despeses de gestió i/o impostos, que s’indicaran a la comanda corresponent. 

Si només estan inclosos a Amazon Prime una part dels productes de la comanda, 
hauràs d’abonar les despeses d’enviament que siguin aplicables a la resta de 
productes. El fet de canviar o combinar comandes, i també de modificar l’adreça de 
lliurament, la rapidesa o les preferències de l’enviament, pot afectar la inclusió del 
producte en el programa Amazon Prime. 

Concretament, els avantatges d’enviament només són aplicables als lliuraments que 
es facin al territori peninsular espanyol i a les illes Balears. Fes clic aquí si vols més 
informació sobre les opcions aplicables als enviaments a les illes Canàries, Ceuta, 
Melilla. 

Pots consultar aquí tota la informació detallada sobre les diverses opcions 
d’enviament amb Amazon Prime, així com les restriccions corresponents. 

2.2. Altres avantatges 

Els membres d’Amazon Prime també poden gaudir dels avantatges que es 
descriuen aquí. 

3. Subscripció a Amazon Prime 

3.1. Quota de subscripció, modalitats i durada 

Pots consultar aquí les quotes vigents de subscripció a Amazon Prime, juntament 
amb les diverses modalitats de subscripció disponibles i la durada del Servei Prime. 
Així mateix, si et fas membre d’Amazon Prime a través de nosaltres, a la secció «El 
meu compte» pots consultar els detalls de la modalitat de subscripció a què estàs 
subscrit, la quota corresponent i la propera data en què serà exigible la quota de 
subscripció. 

Aquesta quota no és reemborsable, llevat dels casos que preveuen expressament 
les Condicions. 

3.2. Pagament 

https://www.amazon.es/gp/help/customer/display.html?nodeId=202066520
https://www.amazon.es/gp/help/customer/display.html?nodeId=201910490
https://www.amazon.es/gp/help/customer/display.html?nodeId=201910360
https://www.amazon.es/gp/help/customer/display.html?nodeId=201910360
https://www.amazon.es/mi-cuenta
https://www.amazon.es/mi-cuenta


Si et fas membre d’Amazon Prime a través de nosaltres, et facturem i abans de la 
data en què la quota de subscripció sigui exigible no ens notifiques la intenció de 
cancel·lar la subscripció o el compte de client d’Amazon, et carregarem 
automàticament la quota corresponent a la teva modalitat de subscripció que resulti 
aplicable en aquell moment, per a la qual cosa emprarem el mètode de pagament 
que hagis seleccionat com a preferit a la secció «El meu compte». 

Si el dit mètode de pagament preferit és cancel·lat durant la vigència de la 
subscripció, o si el càrrec és rebutjat per qualsevol altra causa fora del nostre 
control, ens autoritzes a fer servir qualsevol altre mètode de pagament que tinguem 
registrat al teu compte de client d’Amazon. Si els mètodes de pagament que 
tinguem registrats al teu compte fossin rebutjats, disposaràs de trenta dies per 
facilitar-nos un altre mètode de pagament vàlid. Si no, la subscripció quedarà 
cancel·lada. 

Si et fas membre d’Amazon Prime a través d’un tercer i no et facturem directament 
nosaltres, els termes de pagament establerts pel tercer s’aplicaran a la teva 
subscripció. 

3.3. Cancel·lació de la subscripció i devolucions 

Si et fas membre d’Amazon Prime directament a través de nosaltres, pots cancel·lar 
la subscripció entrant a «El meu compte» i ajustant la configuració de la teva 
subscripció en qualsevol moment. També et pots posar en contacte amb el 
nostre Servei d’Atenció al Client. En els casos en què ni tu ni ningú a qui hagis 
autoritzat a fer servir el teu compte hagis fet servir cap dels avantatges associats a 
Amazon Prime durant el període de subscripció en curs, et reemborsarem 
íntegrament la quota de subscripció. En la resta de casos, pots tenir dret al 
reemborsament parcial de la quota de subscripció segons l’ús que tu o bé qualsevol 
altra persona autoritzada per tu a fer servir el compte hagis fet dels avantatges 
d’Amazon Prime associats a la subscripció que hagi tingut lloc durant el període en 
curs anterior a la cancel·lació. 

Si et fas membre d’Amazon Prime a través d’un tercer, és possible que necessitis 
contactar amb un tercer per a cancel·lar la teva subscripció o rebre qualsevol 
reemborsament conforme a les seves polítiques aplicables. 

Les subscripcions a Amazon Prime que s’hagin obtingut per mitjà d’un codi 
promocional o de regal no són reemborsables. 

3.4. Dret de desistiment durant els primers 14 dies 

Si ens has pagat la quota de subscripció en donar-te d’alta a Amazon Prime, podràs 
cancel·lar la subscripció durant els primers 14 dies. En els casos en què ni tu ni 
ningú a qui hagis autoritzat a fer servir el teu compte hagi fet servir cap dels 
avantatges associats a Amazon Prime durant el període de subscripció en curs, et 
reemborsarem íntegrament la quota de subscripció. En la resta de casos, et 
reemborsarem parcialment l’import de la quota de subscripció segons l’ús que tu o 
bé qualsevol altra persona autoritzada per tu a fer servir el compte hagis fet dels 
avantatges d’Amazon Prime durant el dit període. 

https://www.amazon.es/mi-cuenta
https://www.amazon.es/contacto


Per fer la cancel·lació durant aquest període de 14 dies, només cal que ajustis la 
configuració de la subscripció a «El meu compte», que et posis en contacte amb el 
nostre Servei d’Atenció al Client o que facis servir aquest formulari de cancel·lació. 
Pel que fa al termini, només cal que ens remetis la comunicació en què exerceixis el 
dret de cancel·lació abans que acabi el període de 14 dies indicat abans. 

3.5. Promoció i subscripcions de prova 

De vegades, podrem oferir a alguns dels nostres clients períodes de prova o altres 
subscripcions promocionals del Servei Prime, que estaran subjectes a les 
Condicions, llevat que s’indiqui altrament als termes i condicions de la promoció en 
qüestió. Els clients d’Amazon que gaudeixin de qualsevol període de prova o que es 
beneficiïn de qualsevol subscripció promocional podran, en qualsevol moment i per 
mitjà d’«El meu compte», optar per abandonar la subscripció o el període de prova 
del Servei Prime, o bé per convertir-se en client de pagament (sense estar subjecte 
a cap promoció) quan acabi el període de prova o promoció en qüestió, tal com es 
detalla a les Condicions i en els termes de la promoció corresponent. 

3.6. Acceptació de la subscripció 

Ens reservem el dret d’acceptar o rebutjar les sol·licituds de subscripció a Amazon 
Prime, en la mesura que ho permeti la legislació aplicable. 

3.7. Prohibició de cessió o transmissió de la subscripció o de qualssevol 
avantatges associats a aquesta 

No pots transferir ni cedir a tercers la teva subscripció a Amazon Prime, ni cap dels 
seus avantatges associats, incloent-hi qualssevol codis promocionals de subscripció 
a Amazon Prime o avantatges que tinguin associats, llevat que ho prevegin 
expressament les Condicions. 

3.8. Prohibició de venda, lloguer o enviaments a clients 

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

3.9. Menors 

El Servei Prime només està disponible per a consumidors finals més grans de 18 
anys. 

4. Resolució 

Podrem donar per acabada la teva subscripció a Amazon Prime, a la nostra elecció, 
amb un preavís de 14 dies i t’emetrem un reemborsament prorratejat de la quota de 
subscripció a Amazon Prime segons el temps que falti perquè acabi la teva 
subscripció actual. 

Tanmateix, podrem donar per acabada la teva subscripció a Amazon Prime de 
manera immediata si considerem que: (a) l’ús que facis del Servei Prime incompleix 
aquestes Condicions o qualsevol llei aplicable, o (b) facis servir de manera 
fraudulenta o inadequada el Servei Prime. En aquests casos, no t’oferirem cap 

https://www.amazon.es/contacto
https://www.amazon.es/formularicancellacio_prime


reemborsament. T’informarem de la terminació de la subscripció a Amazon Prime i 
del dret que tens a recórrer la nostra decisió. 

Per part teva, podràs posar fi a la subscripció a Amazon Prime en qualsevol moment 
de conformitat amb el que disposa la clàusula 3.3. 

5. Modificació d’aquestes Condicions 

Ens reservem el dret de fer canvis a les Condicions o el Servei Prime, o qualsevol 
part d’aquest, en qualsevol moment, per qualssevol causes legals o contractuals; 
per motius de seguretat; a l’efecte de millorar les funcionalitats existents del Servei 
Prime o d’incorporar-ne de noves; per tal de reflectir qualssevol millores 
tecnològiques; per fer ajustaments tècnics raonables al Servei Prime, i per tal de 
garantir el funcionament continuat del Servei Prime. 

Si fem qualsevol modificació, et notificarem aquesta circumstància de la manera i en 
els terminis oportuns i et recordarem els tus drets al respecte. Podràs optar per no 
acceptar les dites modificacions, i conservaràs el dret a cancel·lar la subscripció a 
Amazon Prime en qualsevol moment. 

Amb independència de qualsevol modificació de les Condicions o del Servei Prime, 
no et serà aplicable cap augment de la quota de subscripció fins que acabi el 
període de subscripció en curs. 

Si algun canvi és declarat invàlid o inaplicable per qualsevol motiu, s’entendrà que el 
dit canvi queda exclòs i això no afectarà la validesa ni l’aplicabilitat de la resta de 
canvis o condicions. 

6. La nostra responsabilitat 

Serem responsables de qualsevol dany que pateixis a conseqüència de qualsevol 
negligència greu o dol per part nostra, també per part dels nostres administradors i 
representants legals. 

Així mateix, serem responsables de l’incompliment de les nostres obligacions 
previstes en aquestes Condicions que siguin de caràcter essencial a l’efecte de la 
prestació del Servei Prime i en què, com a usuari, hagis basat la teva decisió 
d’incorporar-te al programa Amazon Prime. En aquest cas només serem 
responsables pels danys i perjudicis que hagin estat previsibles per a totes dues 
parts quan et vas subscriure a Amazon Prime. 

Res del que disposa aquest apartat afecta els drets com a consumidor que us pugui 
reconèixer la legislació aplicable, ni limita o exclou la nostra responsabilitat en cas 
de defunció, lesió personal, dany a la salut, incompliment de garanties o ocultació 
dolosa de qualsevol defecte del producte. 

També seran aplicables les condicions d’ús i venda. 

7. Circumstàncies fora del nostre control raonable 

No serem responsables de cap endarreriment o incompliment de les nostres 
obligacions en virtut de les Condicions si l’endarreriment o l’incompliment es pot 
atribuir a circumstàncies imprevisibles i fora del nostre control raonable. 

https://www.amazon.es/gp/help/customer/display.html?nodeId=200545940


Legislació Aplicable 

Aquestes condicions es regeixen i han de ser interpretades d’acord amb la legislació 
del Gran Ducat de Luxemburg (amb l’excepció de les seves disposicions de 
conflictes de llei), i s’exclou de manera expressa l’aplicació de la Convenció de les 
Nacions Unides sobre els contractes de compravenda internacional de mercaderies. 
Si ets un consumidor i tens la teva residència habitual en la UE, gaudeixes 
addicionalment de la protecció que li atorguen les disposicions imperatives de la Llei 
del teu país de residència. Les parts acorden la submissió a la jurisdicció no 
exclusiva dels tribunals del districte de la Ciutat de Luxemburg, la qual cosa vol dir 
que podràs presentar una reclamació per fer valer els teus drets com a consumidor 
en relació amb aquestes Condicions Generals en Luxemburg o en el país de la UE 
en que vius. La Comissió Europea ofereix una plataforma per a la resolució 
alternativa de conflictes, podts accedir-hi aquí : https://ec.europa.eu/consumers/odr/. 
Si vols comunicar-nos qualsevol assumpte, contacteu amb nosaltres. 

9. Servei d’Atenció al Client 

Si tens qualsevol pregunta addicional, pots posar-te en contacte amb el nostre 
Servei d’Atenció al Client aquí. 

10. Les nostres dades de contacte 

Per a Amazon EU Sàrl: 

Amazon EU Sàrl, Société à responsabilité limitée 

38 Avenue John F. Kennedy 

L-1855 Luxemburg 

Capital social: 37.500 EUR 

Inscrita a Luxemburg: 

Número d’inscripció al Registre de Comerç i Societats de Luxemburg: B-101818 

Número de llicència mercantil: 134248 

Número de registre d’IVA a Luxemburg: LU 20260743 

Sucursal a Espanya: 

Amazon EU Sàrl, Sucursal en España 

Calle Ramírez de Prado, 5, 28045 

Madrid, Madrid (Espanya) 

Número de registre a Espanya (NIF): W0184081H 

Per a Amazon Media EU Sàrl: 

Amazon Media EU S.à r.l., Société à responsabilité limitée 

https://ec.europa.eu/consumers/odr/
https://www.amazon.es/contacto
https://www.amazon.es/gp/help/customer/display.html?nodeId=508510


38 Avenue John F. Kennedy 

L-1855 Luxemburg 

Capital social: 12.500 EUR 

Inscrita a Luxemburg 

Número d’inscripció al Registre de Comerç i Societats de Luxemburg: B-112767 

Número de llicència mercantil: 110001 

Número de registre d’IVA a Luxemburg: LU 20944528 

Per a Amazon Video Limited: 

Amazon Video Limited 

1. Principal Place, Workship Street. 

Londres EC2A 2PPFA, Regne Unit 

Inscrita al Regne Unit i Gal·les 

Número d’inscripció: 06528297 

Número 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. 
 

 


