	
  

Dispositiu electrònic cursos 2016-2020
Benvolgudes famílies:
Després de més temps del que ens hauria agradat, aquesta és
l’elecció del chromebook per als quatre pròxims cursos.

ACER Chromebook 14 CB3-431
338€ (IVA i llicència de Google incloses)
(Podeu consultar les seves característiques al document «Fitxa tècnica»)

Garantia i ampliació a danys accidentals
El dispositiu té 2 anys de garantia, però aquesta no inclou danys accidentals.
Dany accidental és el dany produït al producte per un esdeveniment imprevisible, sobtat,
involuntari i fortuït que impedeixi el funcionament normal del bé assegurat o sigui perillós
per al seu ús.
Acer ofereix una ampliació de garantia que inclou aquests danys accidentals amb les següents
condicions:
•

Trencadissa de pantalla: 30 € de franquícia i 2 reparacions màximes a l’any.

•

Altres danys accidentals: 5 € de franquícia i 2 reparacions màximes a l’any.

Els preus d’aquesta ampliació són els següents:
! 1 any Danys accidentals ................................................... 20 € (IVA inclòs)
! 2 anys Danys Accidentals ................................................. 48 € (IVA inclòs)
! 3 anys de garantia + 3 anys Danys Accidentals .............. 69 € (IVA inclòs)
! 4 anys de garantia + 4 anys Danys Accidentals .............. 99 € (IVA inclòs)
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Instruccions:
Les famílies heu de fer un ingrés a un dels comptes corrent del distribuïdor dels ordinadors, amb data
límit 31 d’Agost.
LA CAIXA

ES54 2100 0614 3902 0011 2138

BANC BBVA

ES77 0182 7062 4702 0152 3286

Observacions IMPORTANTS:
•

Si escolliu una ampliació de garantia o danys accidentals, l’ingrés a realitzar serà la suma de
l’import del portàtil més l’ampliació o danys accidentals.
Exemple: Chromebook + 2 anys danys accidentals = 338 € + 48 € ! Ingrés de 386 €

•

IMPORTANT: en el full d’ingrés s’han d’incloure el CODI F50 i el nom i cognoms de l’alumne.
Exemple: F50 Antoni García García.

•

No és necessari fer l’ingrés d’una vegada: es pot anar fraccionant fins al 31 d’agost.

•

Heu de guardar el comprovant d’ingrés o transferència: el necessitareu quan passeu a
recollir el dispositiu.

•

Aquelles famílies que disposin de targeta de crèdit, poden fraccionar el pagament del
dispositiu. Us podeu informar de les condicions a l’oficina de la vostra entitat bancària. En
qualsevol cas, si aquesta és la vostra opció, haureu d’anar a fer el pagament directament a la
botiga.

•

Si no podeu fer front al pagament d’aquest dispositiu, poseu-vos en contacte amb nosaltres i
mirarem de trobar una solució personalitzada.

Encara no hem determinat si el lliurament dels chromebooks el farem a l’institut o passareu a
buscar-los per la botiga.
Com sempre... si teniu qualsevol dubte, poseu-vos en contacte amb nosaltres a l’adreça de l’institut.
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