Hezkuntza berritzailearen proiektua
IKTen erabilerarekin
1x1 gailuak
Ikasturtea: 2020-2021

Familientzako informazioa

Alda dezagun gure irakasteko era, ikasleek ikasteko era alda dezaten

AUKERATUTAKO SOLUZIO TEKNOLOGIKOA

1X1 proiektuaren garapenerako ikastetxeak ordenagailu eramangarri bat aukeratu du, Chrome
sistema eragilearekin eta rugerizatua.
Zergatik gailu hori?
IIkaste eta eskola inguruneetarako pentsatuta daude.
Edukien eta aplikazioen aurrean kontrol handiagoa edukitzea ahalbidetzen du.
Ikastetxeak erraz kudea ditzake gailuak.
Ez dira ohikoak birus informatikoen erasoak.
Oso arin pizten direnez, bizitasuna ematen dio gelako erritmoari.
Iraupen handiko bateria dute.
Google eta Android-eko hezkuntza tresnak ditu eskuragarri.
Ekonomi kostu baxua dutelako beste marka eta soluzio teknologikoekin alderatzen badugu.
Nolakoa izan behar da hezkuntzarako gailu bat?
Sendoa: azal rugerizatua. Teklatua zipriztinen aurrean iraunkorra. 180oko bisagra.
Mugikorra: autonomia luzea, Litio-Ion bateria. Pisu gutxi.
Konektibitate handia: banda bikoitza: 2,4 eta 5 Ghz. Antena bikoitza.
Arrazoizko prezioa: guztientzako prezioa.

ESKAINTZA

HP CHROMEBOOK 11A G8
• Prozesadorea: AMD Stoney Ridge
A4-9120C Dual Core
• Memoria:4GB
• Disko finkoa: 32GB
• Pantaila: 11,6" - 1 Kam
• Bateria: 13,5 ordu
• Beste batzuk: 2x2 Wi-Fi AC + Bluetooth 5.0
• S. eragilea: Chome OS

Informazio gehiago

HEZKUNTZA PACK DIGITALA
Chromebook kudeaketarako hezkuntza
lizentzia
3 urteko HP bermea eta kalte hedapen
asegurua (frankiziarik gabe)
Ustekaberik gabe. HPren berme eta
kalte hedapen ofiziala eskaintzen dugu
3, 4 eta 5 urteetarako eta frankitziarik
gabe. Barneratzen du istripuen kalteak:
apurketak, likidoen isuritzea,
gaintentsioak, gainberoketak, etab.

EROSKETA PROZESUA

Ikastetxeak aukeratutako gailuaren erreserba egin digu
ikasle bakoitzarentzat.
Orain, jarrai itzazu datozen pausuak, mesedez:

ESKAERA
Eskaera egitean, erreserba baieztatuko da. Ezinbestekoa da
ikastetxeak zehaztutako epean eskaera egitea. Jarraian aukera
guztiak ikus ditzakezu.

ORDAINKETA
Ordainketa egitean, eskaera baieztatuko da. Ezinbestekoa da
ikastetxeak zehaztutako epean ordainketa egitea. Jarraian
aukera guztiak ikus ditzakezu.

EMATEA
Zure gailua ikastetxean jasoko duzu, Hezkuntza Pack
Digitalarekin batera. Ikaslearen datuekin pertsonalizatuta,
konfigurazio aukerekin eta hezkuntza edukiekin, ikasturtearen
hasieran.

NOLA EGIN ESKAERA?

INTERNET BIDEZ
Hurrengo helbidean aurkituko duzun inprimakia betez:
http://www.centrosdigitales.com
Kanpaina Kodea: AAI2021

TELEFONO BIDEZ
Astelehenetik ostiralera
9:00etatik 14:00ak arte

944 237 438

IKASTETXEAN
Uztailekoa egun batean ikastetxean egongo gara
finantzaketak egiteko. Ekainaren 23tik aurrera esango zaie
eguna eta ordua interesatuta dauden familiei. Ezinbestekoa
da aurretik eskaera eginda izatea finantzaketa aukeraz.
ESKAERA ETA ORDAINKETA BURUTZEKO EPEAK:

2020ko ekainaren 4tik
2020ko ekainaren 22 arte

ORDAINKETA AUKERAK
ESKURAKO ORDAINKETA

333 €

-Banku tranferentzia

Banku datuak:
Iban Erakun Sukurtzal K.D. Kontu zenbakia
Onuraduna: FACTOR SISTEMAS SL
dea
a
(CENTROS DIGITALES)
ES63
0081
4206
79
00 0143 3544
Bankua: SABADELL
Oso garrantzitsua: Onuradunaren “kontzeptu” eremuan hurrengo datuak jarri, mesedez, gure
administrariek transferentzia erraz aurki dezaten.
“AIXERROTA, IKASLEAREN IZEN-ABIZENAK”
--Kreditu txartela (online egindako erosketentzako)

LABORAL KUTXA BIDEZ FINANTZIATUA
48 HILABETE

7,98 €

24 HILABETE

14,91 €

36 HILABETE

10,28 €

12 HILABETE

28,81 €

Beharrezko dokumentazioa: NAN (iraungi gabe), azken nomina (aurreko hilabetekoa)
besteren konturako lan eginez gero, edo PFEZ (azken ekitaldikoa) norbanako langilea izanik,
eta banku ordainagiri bat (edozein hornitzailerena, 20 zenbakiko banku-kontua agertzen den
edozein ordainagiri. Adibidez, argia, ura, gasa, telefonoa...).
Finantzaketa bakarrik pertsona fisikoentzat eskaintzen da, nahiz eta faktura enpresaren
izenean jaulki ahal den.
Finantzaketa banku erakundearen onarpena behar izango du.
Caja Laboral Popular Sociedad Cooperativa de Crédito erakundeak eskainitako finantzaketa
eskaintza eta bere onarpena behar duena. Adibidea 333€tako erosketa finantzaketa batentzat.
Hilabeteak: 36. ITN: 7,000. UTB: 7,572. %0,5eko irekitze komisioa ordaintzeko finantzatzeko
zenbatekoaren gainean lehenengo kuotan ordainduko dena. Lehenengo kuota 11,95€. (1,67€
irekitze komisioa+ 10,28€ kuota). Gainerako kuotak 10,28€. Azkeneko kuota: 10,28€. Zorraren
zenbateko osoa: 371,69€.

ERANSKINAK
4 URTEETAKO BERME HEDATZEA + APURKETAK

HP Care Pack laguntza zerbitzuen
baldintzak
HP Care Pack-en aukerak eskeintzen dute erabateko babesa HP Hezkuntza Edizioko
gailuentzat laguntzarekin eta konponketak zuzenean fabrikatzailea esakinita
merkatuko berme onena bermatuz.
Produktuaren izena

Chromebook Hezkuntza berme eta kalteen 4 urteko luzapena

Produktuaren zenbakia

U9DQ5E

Iraupena

4 urte / 4 ikasturte

Erantzun denbora

Konponketa 3-7 lanegunetan*

Estaldura aldia

Astelehenetik ostiralera 9.00 - 18.00 bitartean

Zerbitzuaren kokapena

Herri / probintziako HP zerbitzu tekniko ofizialal

Dohainiko bilketa eta

Bai. Sí, eskola-egunetan ikastetxean, bestela familiako helbidean

Istripu kalteen aurreko babesa

Apurketak, likidoen isurketak, gaintentsioak eta gainberoketak

Urutiko eta telefono bidezko
laguntza

Bai

Piezak eta eskulana barne

Bai, originalak eta berriak

Gailu berri baten ordezakapena

Bai, HPren iritziz beharrezkoa denenan.

Frankitzia

Ez

Istripu txikien limitea

Ez

Erabateko hondamenen limitea

1 urtero. Gainerakoak bezeroaren kontu.

Botikin gailua lagatzeko

Ikastetxean galdetu. Gomendatzen da parearen %2ª.
Produktu eta zerbitzuak HP Hezkuntza
Banatzaile Baimenduaz ekainiak

902 220 030

944237438 - info@centrosdigitales.net

[*] HP Care Pack-entzako zerbitzu mailak eta erantzun denborak alda daiteke zure kokapen
geografikoaren arabera. Zerbitzua hasten da hardware erosketa datan. Murrizketak eta
mugaketak ezartzen dira. Xehetasun gehiago eskuratzeko, www.hp.com/go/cpc bisitatu. HPren
zerbitzuak agintzen diren zehatapen eta balintzak HPk bezeroari ezarritakoak edo adierazitakoak
erosketa unean izango dira. Bezeroak lege eskubide gehigarriak izan ditzake, tokiko baliozko
legeen arabera, eta eskubide horiek ez dira inola ere erasango HP zerbitzuen zehastapen eta
baldintzengatik edo HPren berme mugatuagatik, zure HP produktuan barneratua.
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HP Hezkuntza Soluzioak

HARREMAN DATUAK

944 237 438
Astelehenetik Ostiralera 9:00etatik 14:00ak arte

aixerrota@centrosdigitales.net

BULEGO NAGUSIAK
Factor Sistemas (Centros Digitales)
Nerbioi kalea3, 4 ezkerra
48001 Bilbo, Bizkaia

www.centrosdigitales.net

