
PROMOCIÓ EDUCAT PER ESCOLES ANY 2019 

 

Institut Mont Perdut – curs 2019-2020 
 
Un any més Informàtica Carpio SL posa en marxa el procés per a la 

dotació del projecte EduCat 2019 
 

Dues opcions: 1 model amb 2 capacitats: 
 

1. PRIMERA OPCIÓ,  
amb pantalla d’11.6 i 64 Gb de disc MMC 

 
PORTÀTIL ACER TRAVELMATE B118-M 

 
11.6” LED 1366 x 768 

Processador Intel® Celeron QuadCore N4000 
4 Gb de RAM 

Disc Dur 64 Gb MMC 

Sortida HDMI 
Wifi AC/ Bluetooth 

Conexió Ethernet 
Teclat amb Antivessament de liquids 

Chasis Rugeritzat 
Bateria de 4 cel·les ( Fins a 13 hores )  

Sistema operatiu Windows 10 Pro 64 bits / Linkat  
Pes : 1.52 Kg 

2 anys de garantia 
 

Per un import de 249€ iva inclòs 

 

 

 



 

2. SEGONA OPCIÓ,  
     amb pantalla d’11.6 i 128 Gb de disc SSD 

 
PORTÀTIL ACER TRAVELMATE B118-M 

 
11.6” LED 1366 x 768 

Processador Intel® Celeron QuadCore N4000 
4 Gb de RAM 

Disc Dur Sòlid SSD 128 Gb 

Sortida HDMI 
Wifi AC/ Bluetooth 

Conexió Ethernet 
Teclat amb Antivessament de liquids 

Chasis Rugeritzat 
Bateria de 4 cel·les ( Fins a 13 hores )  

Sistema operatiu Windows 10 Pro 64 bits / Linkat  
Pes : 1.52 Kg 

2 anys de garantia 
 

 
Per un import de 299€ iva inclòs 

 

 

 
 
 

 
 

 



 

 

 
Aquest any tenim opcions d’ampliació de garantia i assegurança de 

danys amb franquícia. 
 

- 2 anys garantia + 1 any danys accidentals  20€ 
- 2 anys garantia + 2 anys danys accidentals  48€ 
- 3 anys garantia + 3 anys danys accidentals 55€ 

- 4 anys garantia + 4 anys danys accidentals 69€ 

 
Canvi de pantalla – Franquícia de 30€ ( màxim 2 per any ) 

Resta de danys – Franquícia de 5€ ( màxim 2 per any ) 

 

 
Totes les tramitacions de garantia i danys accidentals es tramitaran 

amb Acer per part d'Informàtica Carpio. 

El temps de reparació i/o tramitació de danys és de 10-15 dies. 
 

Per tal de realitzar la reserva del seu portàtil tenim 2 opcions 
 

1. Abans del 8/7/2019 es podrà realitzar el pagament de la 
reserva directament a la botiga (metàl·lic o tarja de crèdit). 

 
2. També es podrà fer un ingrés de 50€ al número de compte 

del Grup BBVA IBAN ES02 0182 8135 18 0208533134 a nom 
d’informàtica Carpio S.L.  

És molt important que en el concepte de l’ingrés 
s’indiqui clarament el nom del centre i de l’alumne 

 
Exemple : “MONTPERDUT – Joan López” 

 

En qualsevol cas, abans del 15/07/2019, hauran de passar per a 
la botiga amb el justificant d’ingrés, per tal de facilitar-nos les dades 

per poder-los avisar quan disposem dels ordinadors i triar la forma de 
pagament de l’import restant. 

 
 

Per a les reserves realitzades després del 8/07/2019 no podrem 
assegurar l’entrega del producte al mateix preu. 

 
Finançament a 10 mesos sense interessos ( 2% d’ apertura ) 

 
El client que vulgui finançar l’equip haurà de passar per la botiga el 

més aviat possible per tal de poder iniciar els tràmits amb temps 
suficient i aportar nòmina o justificant de pensió, dni i domiciliació 

bancaria. 
 
 

 
 

 
 



 

Nota important :  

Abans del dia 9/08 l’ import total del portàtil ha d’estar 
liquidat per tal de no retardar el lliurament dels equips al mes 

de Setembre. 
 

La botiga romandrà tancada del dia 12/08 fins al dia 26/08. A partir 
del dia 28/08 començarem a entregar equips per ordre de comanda i 

prèvia trucada nostra donant dia i hora per recollir-los 
 

Poden contactar amb nosaltres a través del nostre telèfon 93 735 49 
81, correu electrònic info@icarpio.com, o personalment a les nostres 

instal·lacions al C / Sometent Castellà nº 122 de Terrassa, a la plaça 
Can Roca ( Davant del Gimnàs Terrassa Sports ) 
 
 

Adjuntem plànol d’ubicació 

 

 
 

Quedem a la seva disposició 
Jordi Carpio – Informàtica Carpio SL 

93-7354981 
info@icarpio.com 

 

mailto:info@icarpio.com
mailto:info@icarpio.com

