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ORDINADOR PORTÀTIL 1x1

Hardware + Software

Assegurances i Garanties

Serveis postvenda

ECOSISTEMA
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Hardware
+

Software

TravelMate B118
Fomentant l'excel·lència en l'educació

• 11,6`` HD IPS
• Intel® Celeron 4100
• 4gb’s RAM
• 128 gb’s SSD
• Conexió RJ-45 + Wifi 2x2 802.11 ac 
• 13 hores de bateria
• Obertura 180º
• Resistent a caigudes de 122 cms
• Resistent a  vessament de líquids
• US MIL-STD standard tested

El portàtil TravelMate B118-M està
dissenyat i construït per a l'entorn
educatiu.

El dispositiu perfecte amb Windows 10 
Pro EDU per la seva combinació de 
robustesa, llarga durada de la bateria i 
eines educatives dedicades, és ideal per a 
aules i mètodes d'ensenyament moderns.

TMB118-M
299 € (IVA I CANON INCLÒS)

Acer for Education

• Windows 10 Pro EDU
• Adobe Reader (Tractament Portable Document Format)
• PDFCreator (Conversio a PDF)
• Audacity (Editor de Àudio)
• Gimp (editor de Imatges)
• Google Chrome (Navegador web)
• Mozilla Firefox (Navegador web)
• LibreOffice (Paquet oficina)
• VLC (Reproductor y framework multimedia)

Detalls bàsics HW + SW
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EcosystemEduCare

Assegurances
i Ampliacions de 
Garantia

La nova cartera de serveis integrals
de ServiFlytech, dissenyada
específicament per a satisfer les
necessitats del centre educatiu. És un
conjunt únic d'ofertes de serveis que
estén la vida útil de la tecnologia a l'aula
i maximitza el rendiment de les escoles
en les seves inversions en IT.

Dissenyat exclusivament per a clients
educatius, s'enfoca en les necessitats
específiques de les escoles amb
recursos limitats, brindant serveis de
valor afegit com la garantia estesa i
cobertura de danys accidentals.

Protecció Total - Danys accidentals + Robatori
• 1 Any – 39,20 €
• 2 Anys – 79,99€

• 1 anys de cobertura de danys accidentals → 20,00 €
• 2 anys de cobertura de danys accidentals → 48,00 €
• 3 Anys de garantia amb 3 anys de cobertura de danys accidentals → 55,00 €
• 4 Anys de garantia amb 4 anys de cobertura de danys accidentals → 69,00 €
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Servei Postvenda

El Temps de reparació en el 87% 
dels casos és igual o inferior a 3 dies
en taller. En el 97,24% dels casos és
igual o inferior a 5 dies en taller.

Garantía de 6 mesos sobre les 
reparacions.

Si porteu en mà el vostre equip a les 
nostres instal.lacions de Gavà de 
9:00 a 14:30, ens comprometem a 
reparar, d'un dia per a l'altre, 
subjecte a disponibilitat de peça

Acer for Education

89%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Recomendaría Acer a sus
amigos/familiares? Si

LCD
Covers

Hard DriveMainboard
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Servei Postvenda

El Temps de reparació en el 87% 
dels casos és igual o inferior a 3 dies
en taller. En el 97,24% dels casos és
igual o inferior a 5 dies en taller.

Garantía de 6 mesos sobre les 
reparacions.

Si porteu en mà el vostre equip a les 
nostres instal.lacions de Gavà de 
9:00 a 14:30, ens comprometem a 
reparar, d'un dia per a l'altre, 
subjecte a disponibilitat de peça

Acer for Education

Informació Generals

Acer Ibèrica

C/ Disseny, 3-5 

(Entrada por C/Tecnologia)

Gavà Park-08850

(Barcelona)

Web suport a usuaris finals

https://www.acer.com/ac/es/ES/content/support

Xat de suport per clients finals
http://acer-es.custhelp.com/app/chat/chat_launch/

Telèfon de suport EDUCAT

93 800 36 65

Us demanarem el número de sèrie (el podeu trobar a la 
caixa).

Us obrirem una incidència o Cas. Cal apuntar-se el 
número de Cas o RMA. En cas necessari, amb aquest
número de Cas podreu fer un seguiment de l'estat de la 
reparació.

Us enviarem un missatger que recollirà el portàtil. 
Prepareu el portàtil per al transport (en una caixa, ben 
embolicat...). Escriviu a l'exterior del paquet les vostres
dades i el número d'incidència ben gran. (És possible que 
el missatger os truqui primer)

Quan estigui arreglat, un altre missatger us portarà el 
portàtil a casa.

ProcedimentContactes
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Com comprar-lo!
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Com comprar-lo!

Botiga OnLine

www.Serviflytech.es

Finançament

Si voleu finançar el portàtil (6 o 11 mesos) heu de trucar 

al 93 265 54 62 o enviar un missatge 

a educat@serviflytech.es. El finançament és un tràmit 

que es realitzarà fora de la botiga online.

Data límit fina al 19 de juliol de 2019
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Com comprar-lo!

Botiga OnLine

www.Serviflytech.es

Compra online

Per comprar el portàtil online seguiu el següent procediment. .

1. Aneu al web www.serviflytech.es.

2. A dalt a la dreta seleccioneu l'idioma.

3. Feu clic a El meu compte.

4. Cal registrar-se. Introduïu totes les dades:

• Username aconsellem nom.cognom.

• Password una contrasenya que no sigui la mateixa del vostre correu.

• Código colegio poseu 007

Una vegada heu introduït les dades, feu clic a Registro per continuar.

5. A continuació us sortirà la botiga amb el portàtil seleccionat per l'escola: Acer TravelMate

B118-M. El seleccioneu.

6. També podeu afegir diverses extensions de garantia i el pack de maleta + ratolí, si el voleu.

7. Quan ja esteu, feu clic a Afegir a la cistella.

8. A continuació us sortirà la finestra Cistella de la compra. Feu clic a a Visualitza la cistella.

9. Aquí podreu veure el que hem seleccionat i si està tot bé, fem clic a Anar a caixa.

10. Ara heu d'introduir les dades per a la facturació. Han de ser les mateixes que posa al DNI.

11. Una vegada que heu introduït les dades de facturació, feu clic a Hem llegit... i a Realitzar

comanda.

12. Us demanarà les dades de la targeta: número, caducitat i codi seguretat. Finalment feu clic 

a Pagar.

13. Per recollir el portàtil cal portar el codi de la comanda que rebreu, un cop finalitzada la 

compra, al correu electrònic que heu posat al registre web.

http://www.serviflytech.es/
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Per recollir el portàtil cal portar el codi de la comanda que rebreu, un cop
finalitzada la compra, al correu electrònic que heu posat al registre web.
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GRÀCIES!

Serviflytech
Sardenya, 284 - 286

08013 Barcelona
932 655 462

educat@serviflytech.es
www.serviflytech.es

Preguntes que tingueu...
(que siguin fàcils, per favor!)

mailto:educat@flytech.es
http://www.serviflytech.es/

