
Chromebook IE Castellterçol 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
INCLOU: 
Serigrafia amb làser: Posem gratuïtament el nom i cognoms de l’alumne a la tapa superior del portàtil.  

Llicencia APP Google for Education 
 

Opcional: 
 

- Assegurança i ampliació de garantia d’Acer: Assegura’t el portàtil de Trencament accidental 
(pantalla, teclat,...) o caiguda de líquid al portàtil, es pot contractar una assegurança d’un fins a 4 
anys i no són renovables, les assegurances superiors als dos anys tenen implícit l’ampliació de 

garantia amb els anys assegurats. MOLT RECOMENAT L’ASSEGURANÇA I AMPLIACIÓ DE 
GARANTIA DE 4 ANYS AMB PREU DE 89€ 

 

- ACCESSORIS I COMPLAMENTS PER EL PORTÀTIL AMB PREU ESPECIAL 
 

Reserva: 
 

La reserva la podreu fer directament a la nostre botiga física amb aparcament gratuït al pàrquing de la plaça 
mil·lenari “al costat de l’estació d’autobusos) o tramitar-la al formulari web següent o per telèfon: 

http://iecastell.zonainformatica.cat/ 
 
 
 
 

MODEL Chromebook C732  

PROCESSADOR INTEL CELERON DUAL CORE N3350 (2,4Ghz amb 
2Mb de Catxe) 

MEMÒRIA RAM 4GB DDR4  

PANTALLA LED 11,6" HD (1366x768) MATE 

DISC DUR 32GB SSD 

COMUNICACIONS Wireless 801.11ac 

USB 2 ports USB 3.0, 2 ports USB 3.1 

ALTRES PORTS Lector Targetes SD i MMC, HDMI,  
Entrada jack Micròfon i auriculars 

ALIMENTACIÓ 4 Cel·les, adaptador de corrent de 45W 

DURADA BATERIA Autonomia 12 hores 

TAMANY I PES Gruix: 22mm, amplada: 291mm, profunditat: 
211mm, pes: 1,35Kg 

GARANTIA 2 anys de garantía 

SISTEMA OPERATIU Chrome OS 

Preu: 279€ IVA inclòs 



PROCEDIMENTS DE COMPRA DEL PORTÀTIL 

1. Reserva 
 
S'haurà de fer la reserva del portàtil ja que el fabricant distribuirà només les unitats reservades  i  les 
entregaran  als distribuïdors a principis de Setembre.   
 

La reserva s'haurà de fer mitjançant web: 
 

http://iecastell.zonainformatica.cat/ 
 

S'haurà d'omplir el formulari. Un cop l'haguem rebut generarem la comanda i us l'enviarem per correu 
electrònic, indicant el preu total i detallant la quantitat que s'ha d'abonar  segons el mètode de pagament 
escollit.  
 

O adreceu-vos al nostre establiment on tenim tots els productes exposats: 
 

Zona Informàtica 
Pista Cero Vic 

Vic : C/Pare Gallissà 21 (davant estació autobusos) 

TEL- 938833063 
info@zonainformatica.cat 

 

Horari DILLUNS A DIVENDRES DE 9 a 13:00 i de 16:00 a 20:00 
DISSABTE 10:00 a 13:30 i de 17:00 a 20:00 

 

El termini per fer la comanda és fins el 3 d’Agost i  s'haurà d'abonar la part acordada 
segons forma de pagament escollida. 

 

2. Forma de pagament 

Una mensualitat :  l'abonament es farà amb un únic pagament abans del 31 de Juliol.  
Dues mensualitats: el 50% del cost s’abonarà abans del 31 de Juliol i l'altre 50% abans de la recollida del 
material al Setembre.  
Tres mensualitats:  el primer mes s’abonarà un 34% del cost, el segon pagament un 33%  abans del 31 
d'Agost i la resta o sigui  el  33% es pagarà abans de recollir el material al Setembre.  
 

3. Mètode de pagament  

-Efectiu  
-Transferència bancària* 
-Ingrés a qualsevol oficina BBVA*   
-Mitjançant targeta de crèdit. 
-Finançament fins a 20 mesos sense interessos ( amb un suplement de 20€ per la gestió) 
*Conjuntament a la comanda us indicarem el nostre número de compte  

4. Entrega 

L'entrega dels portàtils i complements serà a l’institut, mitjançant correu electrònic us comunicarem el dia i 
hores de l’entrega, també us informarem el lloc que l’institut en cedirà.  
No es farà l'entrega si no s'ha abonat la totalitat del cost dels productes.  

mailto:info@zonainformatica.cat

