INFORMACIÓ PORTÀTILS CURS 2022-23
Caldes de Montbui, 17 juny del 2022
Benvolgudes famílies,
Continuem amb el procés de la compra de portàtils pel proper curs 2022-23.

Pre-reserves i noves reserves
Tal i com us vam informar a l’email enviat el 15 de març del 2022, per a les famílies que ho
necessitàveu, hi havia la possibilitat de fer una pre-reserva dels nous portàtils pel proper curs.
Tenim doncs un grup de famílies que ja teniu la pre-reserva feta.

Com fer la compra?
1.- L’empresa FLYTECH responsable d’aquesta venda informa en un document de com fer la
compra via web, a una botiga online. (veure document adjunt)
També des d’aquest espai on-line, si es vol, es podran adquirir les ampliacions de garantia i
assegurances que el fabricant ofereix, d’igual manera el pack de maleta i ratolí, tot això és
optatiu.

El preu de l’ordinador és de 299€ (cànon i iva inclosos)
2.- A tenir en compte en el moment de fer la compra:





Les dades que heu de posar al web seran per la factura i, per tant, han de ser les
mateixes que al DNI/NIE.
Codi de col·legi: 043 (quan ho demani a la comanda)
El dia del lliurament les famílies heu de portar el codi de la comanda que rebreu al
correu electrònic que hàgiu posat al registre web, un cop finalitzada la compra.
Data límit pels pagament: Sense que Flytech marqui cap data límit, seria bo posar-ne
per que les famílies no deixeu pel darrer moment la gestió de compra. La data màxima
per fer la comanda és el dia 6 d’agost.

3.- Possibilitat de finançament:
 Hi ha la possibilitat de finançar el pagament de l’ordinador. Consulteu dins la mateixa pàgina on
realitzeu la compra.

Fer la compra: www.serviflytech.es

Quan recollir l’ordinador?
L’empresa us lliurarà l’ordinador a la nostra escola el divendres 2 de setembre entre les 9 i les 14 h.
Caldrà demanar cita al següent formulari: CLICAR AQUÍ
L’accés a l’escola el dia 2 de setembre serà per la porta de primària de l’Av. Josep Fontcuberta 166..

Teniu tota la informació a una web que dissenyat pel tema portàtils:

https://caldes.escolapia.cat/serveis/gestio-portatils/

Gràcies.
ESCOLA PIA CALDES

