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CONTINUÏTAT CURS 2016-2017
“EXPLORA, APRÈN, COMPARTEIX…”

Benvolguts pares/mares: 
El curs 2016-2017 els alumnes hauran d’utilitzar llibres digitals. Per aquest motiu,
necessitaran un portàtil des del primer dia de curs. Les famílies s’han de fer càrrec del
seu import:

ACER TRAVELMATE B117 ............. 279€ (IVA inclòs)

4GB RAM, 128 GB SSD, 
 Windows 10  professional / LinKat (Ubuntu)
 Libre Office
 Sistema de recuperació. 
 2 anys de garantia.

DANYS ACCIDENTALS: 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 us.

Tots els alumnes han de fer un ingrés al compte corrent (La Caixa o Banc BBVA) del
distribuïdor dels ordinadors, amb data límit 15 d’Agost.

Si escolliu una ampliació de garantia o danys accidentals, l'ingrés es realitzarà sumant l’import
del portàtil + l’ampliació o danys accidentals:
(Exemple: 279€ + 2 anys danys accidentals 48€ = Ingrés de 327€

LA CAIXA   ES54-2100-0614-3902-0011-2138
BANC BBVA  ES77-0182-7062-4702-0152-3286

IMPORTANT: en el full d’ingrés s’han d’incloure el CODI: F34   i el nom i cognoms de

l’alumne. (Exemple: F34 Antonio García)

El dia 5 de setembre, a partir de les 17.00, es farà el lliurament dels equips. L’empresa
distribuïdora, portarà fundes, ratolins, pendrives i auriculars,  que els podreu adquirir
en efectiu o mitjançant targeta de crèdit. (Per recollir els equips haureu de portar el
comprovant d’ingrés o transferència).

PORTÀTIL B117 
Condicions 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 Garantia + 3 Anys Danys Accidentals – PVP: 69€ Iva Inclòs
4 Anys de Garantia + 4 Anys Danys Accidentals – PVP: 99€ Iva Inclòs
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