CURS 2020-2021
Benvolgudes famílies,
D’acord amb el nostre projecte educatiu els alumnes durant els propers cursos faran servir llibres
digitals i Entorns Virtuals d'aprenentatge. Per aquest motiu, necessiten un portàtil des del primer
dia de curs essent les famílies qui s’han de fer càrrec del seu import. Aquest portàtil serà igual per
a tot l'alumnat i disposarà de les eines necessàries pel treball diari.
L’empresa distribuïdora d’aquest dispositiu serà:
COOPUX SYSTEMS SL
C. Llull, 252, local 2, 08005 Barcelona
Tel. 937060000 – info@coopux.cat

Dispositiu seleccionat: ACER CHROMEBOOK C733: 276,00€ (inclou
llicencia Gsuite for Education: 27,00€ )
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Chrome OS
Pantalla 11,6” HD IPS
Intel® Celeron 4220
4 GB RAM
32GB EMMC
Fins a 12 hores de bateria
Dos ports USB Type-C 100% functional
Dos ports USB 3.1 | MicroSD card reader
WiFi 802.11ac | Bluetooth® 5.0
Tecles ancorades mecànicament
Resistent a caigudes de 122 cms
Resistent a vessament de líquids
MIL-STD standard 810-G
Compatible Play Store
2 anys de garantia

TOTAL: 276€
(IVA i cànon inclòs + Serigrafia del cognom i nom de l’alumne de regal*)
*Només s’entregarà amb serigrafia l’ordinador que estigui pagat al 100% abans del 20 d’agost.
En el cas de la modalitat B de pagament fraccionat, seran els 250€.

Així mateix, les famílies si ho desitgen poden contractar assegurances amb les següents
condicions:
AMPLIACIONS DE GARANTIES (2 anys inclosos al preu) I DANYS ACCIDENTALS**
+ 1 any de danys accidentals**
PVP: +20 €(IVA inclòs).
+ 2 anys de danys accidentals**
PVP: +48 €(IVA inclòs).
+ 1 any de garantia + 3 anys de danys accidentals**
PVP: +55 €(IVA inclòs).
+ 2 anys de garantia + 4 anys de danys accidentals**
PVP: +69 €(IVA inclòs).
**NOTA INFORMATIVA: el dany accidental és aquell produït al dispositiu per un esdeveniment imprevisible, sobtat,
involuntari i fortuït que impedeixi el funcionament normal del bé assegurat o sigui perillós per al seu ús. Aquests
desperfectes tindran les següents franquícies amb el model de garantia ofertat que només s’han d’abonar en el cas
de necessitar aquesta reparació.
Franquícia trencadissa de pantalla:
30 € de franquícia (2 reparacions màxim a l’any).
Franquícia altres danys accidentals:
5 € de franquícia (2 reparacions màxim a l’any).

Si escolliu una ampliació de garantia o danys accidentals, l’ingrés es realitzarà sumant l’import del
portàtil + l’ampliació o danys accidentals:
Ordinador + 2 anys de garantia + 1 any danys accidentals**

PVP: 296 € (IVA inclòs).

Ordinador + 2 anys de garantia + 2 anys danys accidentals**

PVP: 324 € (IVA inclòs).

Ordinador + 3 anys de garantia + 3 anys danys accidentals**

PVP: 331 € (IVA inclòs).

Ordinador + 4 anys de garantia + 4 anys danys accidentals**

PVP: 345 € (IVA inclòs).

NOTA IMPORTANT PAGAMENT
Per tal de facilitar el pagament de l’ordinador hem previst dues modalitats de pagament de
l’ordinador.

MODALITAT A - Pagament ÚNIC
Tots els alumnes de 1r d’ESO han de fer un únic pagament al compte corrent (Banc BBVA) del
distribuïdor dels ordinadors.
Data límit pagament 31 de juliol
Import total transferència: 276 €

MODALITAT B - Pagament FRACCIONAT
Tots els alumnes de 1r d’ESO han de fer tres pagaments al compte corrent (Banc BBVA) del
distribuïdor dels ordinadors i un més el dia de la recollida de l’ordinador
Import transferència: 100 €
Import transferència: 100 €
Import transferència: 50 €
30 €
Total: 280 €
En el cas d’afegir cap modalitat d’assegurança opcional, el pagament es pot realitzar el dia de la
recollida.
Data límit pagament 13-17 de juliol
Data límit pagament 30 de juliol
Data límit pagament 20 d’agost
Pagament amb targeta o efectiu el dia de recollida:

En la transferència o el full d’ingrés s’han d’incloure els següents conceptes:

COMPTE BANCARI BBVA: ES57 0182 3556 6102 0011 6287
Beneficiari:

COOPUX SYSTEMS SL

Referència o concepte:

BNS, el nom i cognoms de l’alumne.
(Exemple: IB 
Antonio García Montes
)
** Nom que sortirà a la serigrafia**

NOTA IMPORTANT:
Només s’entregarà amb serigrafia del nom de l’estudiant, l’ordinador que estigui
pagat completament a la modalitat A a data 31 de juliol i a la modalitat B a data 20
d’agost, en la part proporcional corresponent a la modalitat B, és adir 250 €.

ENTREGA DELS ORDINADORS
Data i hora d’entrega: Dimecres 
9 i dijous 10 de setembre de 2020 
de 15:30 a
19:30h
Dimecres 9/9

Dijous 10/9

15:30-16:30

Cognom Aco- Ben

Cognom Her-Mas

16:30-17:30

Cognom Bet- Cru

Cognom Mat-Pas

17:30-18:30

Cognom Cua-Fer

Cognom Per-Sanc

18:30-19:30

Cognom Fue-Gut

Cognom Sant- Z

Ubicació de recollida: Biblioteca Institut Banús
Obligatori: Cal portar el comprovant de tots els pagaments d’ingrés o transferències
realitzades.
L’empresa distribuïdora, portarà complements per l’ordinador (fundes, ratolins, etc...), que els
podreu adquirir en efectiu o mitjançant targeta de crèdit.

