
CURS 2018-2019 
“EXPLORA, APRÈN, COMPARTEIX…”

Benvolguts mares i pares

El curs 2018-2019 , per utlittar l’Entorn Virtual d’Ensenyament Aprenentatge i els Libres digitals, els alumnes de 1r i 2n ESO 
hauran d’utlittar un chromebook segons les especifcacions del centre.

ACER Chromebook C731 11 N7 . 274€ (IVA
inclòs)
Llicencia de Google inclosa + cànon digital inclòs. 

 Pantalla 11,6”

 4GB RAM

 32 GB SSD – WIFI ac3

 Bateria  (13 hores)

 2 anys de garanta.

Ampliacions de garantia i Danys
Accidentals:
Trencadissa de Pantalla: 30€ de franquícia 2 reparacions màxim a
l’any.

Altres Danys Accidentals: 5€ de franquícia 2 reparacions màxim a
l’any.

1 Any Danys Accidentals – PVP: 20€ Iva Inclòs

2 Anys Danys Accidentals – PVP: 48€ Iva Inclòs

3 Anys de Garanta + 3 Anys Danys Accidentals – PVP: 55€ Iva Inclòs

4 Anys de Garanta + 4 Anys Danys Accidentals – PVP: 69€ Iva Inclòs

DANYS ACCIDENTALS: es 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 us.

Tots els alumnes han de fer un o varis ingressos al compte corrent (Banc BBVA) del distribuïdor dels ordinadors, amb data límit
15 d’Agost.
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 BBVA ES42 0182 7062 4002 0179 9933
Si escolliu una ampliació de garanta o danys accidentals, el ingrés es realittarà suma l’import del portàtl + l’ampliació o danys 
accidentals:(Exemple: 274€ + 2 anys danys accidentals 48€ = Ingrés de 322€)

IMPORTANT: 
en el full d’ingrés s’han d’incloure el CODI: F75 i el nom i cognoms de l’alumne. (Exemple: F75 Antonio García)

A tots els llocs – Referencia – concepte – remitent, etc.

El dia 12 de Setembre del 2018, es realittarà el lliurament dels equips, al centre, des de les ...... hores fns les ......... hores, 
l’empresa distribuïdora, portarà fundes, ratolins, pendrives i auriculars,  que els podreu adquirir en efectu o mittançant 
targeta de crèdit. (Per recollir els equips haureu de portar el comprovant d’ingrés o transferència).-

INSTITUT CABRILS  – CODI: F75
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