
BASES LEGALS DE LA PROMOCIÓ ENDESA 

"AMAZON PRIME PER A NOUS CLIENTS" 

 

1.- EMPRESA ORGANITZADORA  

L'entitat mercantil ENDESA ENERGÍA, SA amb domicili a Madrid, carrer Ribera de 
Loira, núm. 60, 28042 de Madrid i amb CIF núm. A81948077 (d'ara endavant, “Endesa”) 
organitza aquesta promoció denominada “Amazon Prime per a nous clients” (d'ara 
endavant, la “Promoció de Captació”), que es regirà per les següents Condicions 
generals.  

 

2.- OBJECTE DE LA PROMOCIÓ  

L'objecte de la Promoció és incentivar les noves contractacions amb Endesa de tarifes de 
llum amb potències de 15 kW o menys i de tarifes de gas 3.1 i 3.2 mentre duri el Període 
de Vigència.  
 

Els nous clients que s'adhereixin a la Promoció tindran dret a rebre una subscripció 
d'Amazon Prime.  

 

3.- PERÍODE DE VIGÈNCIA 

El termini durant el qual es podrà participar en la Promoció de Captació començarà el dia 
07/08/2020 i s’acabarà quan s’hagin consumit totes les existències de codis Amazon 
Prime (14.000 unitats).  

 

4.- ÀMBIT TERRITORIAL 

Aquesta Promoció és vàlida a totes les províncies del territori espanyol. 

 

5.- PÚBLIC OBJECTIU 

La Promoció va dirigida a qualsevol persona física major de 18 anys o a qualsevol 
persona jurídica que formalitzi un nou contracte de llum i/o gas amb Endesa Energía a 
través del mitjà online als webs habilitats per Endesa a aquest efecte 
(www.cambiateaendesa.com, www.tarifasendesa.com, www.endesatarifas.com, 
www.endesaluzygas.com, www.endesatarifasluzygas.com, www.ahorroendesa.com, 
www.endesatempohappy.com, www.endesa.com, www.ahorrraconendesa.com, 
www.endesaluz.es i https://www.amazon.es/adlp/endesa) o als telèfons inclosos en 
aquests webs. S'entenen com a nous contractes els procedents de qualsevol 



comercialitzadora que no pertanyi al Grup Endesa en qualsevol punt del territori 
nacional, així com les altes directes. Només s'atorgarà una única subscripció d'Amazon 
Prime per client. 
 
Formen part de la Promoció les contractacions de les següents tarifes de llum que es facin 
durant el Període de Vigència: 
 
2.0A/2.0DHA i 2.1A/2.1DHA d’Endesa: Tarifa One Llum, Tarifa One Llum nocturna, 
Tarifes Tempo Happy.  
 
Tarifes de gas 3.1 i 3.2 de Tarifa One Gas.  
Endesa es reserva el dret d’excloure de la Promoció qualsevol participant que alteri, 
perjudiqui o amenaci de qualsevol manera el bon funcionament i el desenvolupament 
normal i reglamentari de la Promoció. També se n’exclou qualsevol participant que, de 
manera intencionada o no, perjudiqui o danyi la imatge d’Endesa, qualsevol societat del 
grup empresarial a què pertany Endesa, la dels seus clients, i també la de la resta de 
participants.  
 
6.- DIPÒSIT I ACCESSIBILITAT  

Les Bases Legals d’aquesta Promoció queden publicades i accessibles a tots els 
Participants i al públic en general a les adreces següents: 
https://www.endesa.com/content/dam/endesa-com/endesaclientes/promociones-y-
ganadores/documentos/amazonprime.pdf 
 

7.- MECÀNICA DE LES PROMOCIONS 

Tots els Participants que es vulguin beneficiar de la Promoció de Captació hauran de 
contractar amb Endesa qualsevol de les tarifes abans esmentades a través del mitjà online 
i de tots els webs habilitats a aquest efecte, o a través dels telèfons habilitats en aquestes 
pàgines web o mitjançant els formularis que s’hi han penjat, en els quals el client deixa 
les seves dades per rebre una trucada posterior i cloure la venda.  

 

Passos que cal seguir: 

 

1- Contractar qualsevol de les tarifes descrites més amunt en els suports digitals o 
telefònics habilitats. 

2- Un cop s'hagi activat el nou contracte de client amb Endesa Energía, els 
participants rebran un correu a l'adreça electrònica que hagin indicat a la 
sol·licitud de contractació per obtenir el codi d’Amazon Prime.  

3- Al correu electrònic que rebin, hauran de clicar al correu electrònic al botó 
“Obtenir codi” i automàticament se'ls assignarà aquest codi personal per tal de 
redimir-lo al web d’Amazon.com.  

4- Accedir al web d’Amazon.com automàticament i bescanviar el codi assignat. 



A Amazon Prime, cal seleccionar el compte (de correu electrònic) amb el qual es 
vulgui gaudir de la promoció. Vàlid també amb comptes de correu electrònic 
(comptes Amazon) no personals (de familiars, amics, etc.). Confirmar les dades i 
començar a gaudir d'Amazon Prime. 

 

Els requisits generals de la subscripció anual a Amazon Prime són:  

  

- Els participants poden activar el codi fins a dos anys després de rebre'l. 

  

- Un cop bescanviat, la subscripció té una durada de 12 mesos i s'activarà quan el 
client introdueixi les seves dades. En cas que no tingui cap compte a Amazon, 
quan se n’activi un de nou. 

  

- Per activar la subscripció a Amazon Prime, els participants hauran d'accedir al 
web d'Amazon Prime (www.amazon.es/amazonprime) des del correu electrònic 
que han rebut. 

 

- Si el participant ja té un compte a Amazon Prime, aquesta subscripció s'ampliarà 
un any i la data final s'ajornarà 12 mesos.  

  

- Després del període promocional, el participant deixarà de gaudir de la promoció 
Amazon Prime amb Endesa.  

 

- Si el participant vol mantenir la subscripció amb Amazon Prime després del 
període promocional, es podrà tornar a subscriure directament a Amazon.es amb 
les condicions econòmiques i legals que siguin aplicables en aquell moment. 
Actualment, Amazon Prime té dos plans de subscripció disponibles: subscripció 
anual per 36 €/any o subscripció mensual per 3,99 €/mes. 

 

- La subscripció d'Amazon Prime està subjecta a canvis i continuarà en vigor tret 
que la cancel·li. La pot cancel·lar en qualsevol moment des del compte d'Amazon 
Prime.  

 

- La promoció no es pot bescanviar ni reemborsar per diners en efectiu, d’acord 
amb la llei aplicable, i no es pot bescanviar per una targeta regal d'Amazon.  

 

- Amazon, Amazon Prime, Amazon Prime Video i tots els logotips relacionats són 
marques registrades d'Amazon.com, Inc. o de les seves filials. 

 



- Per a més informació sobre Amazon Prime, visiteu Amazon.es/amazonprime. 
Amazon.es no és organitzador ni patrocinador d'aquesta promoció. 

 

8.- INCENTIU 

La subscripció a Amazon Prime inclou:  

 Enviament GRATIS en 1 dia en dos milions de productes i enviament GRATIS 
en 2-3 dies en molts milions de productes més; sèries i pel·lícules online amb 
Prime Video, centenars de llibres electrònics per llegir amb Prime Reading i 
milers de cançons per escoltar amb Prime Music, accés prioritari a les Ofertes 
flaix d'Amazon.es, entre altres avantatges. Producte valorat en 36 €/any. 

 Més informació a amazon.es/amazonprime. 

9.- ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS  

En participar a la Promoció de Captació, el participant n’accepta les Condicions Generals. 
El Participant accepta que Endesa pugui ajornar, escurçar, prorrogar, modificar, 
cancel·lar o suspendre la Promoció, en cas necessari, sense que això impliqui cap 
responsabilitat per a Endesa, la qual ho comunicarà tan aviat com sigui possible al web 
www.endesa.com.   
 
Endesa té la potestat de resoldre qualsevol contingència no prevista en aquestes Bases 
Legals, així com d’interpretar-les, sense perjudici del que assenyala l’apartat 9 en el cas 
de controvèrsia.  
 

10.- LLEI I JURISDICCIÓ APLICABLE 

La interpretació i el compliment de les Bases Legals es regeixen per la legislació 
espanyola. Endesa i els participants renuncien expressament a qualsevol altre fur que els 
pugui correspondre i se sotmeten als jutjats i tribunals de Madrid capital per resoldre 
qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en relació amb les Bases o les Promocions. 

 

 

 


