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COMPRA ORDINADOR, ASSEGURANÇA I ACCESSORI 
 

1) Entrar al web www.serviflytech.es 
2) Accedir a “Mi cuenta/El meu compte” (depenent de l’idioma) al menú superior 

 

 

 

3) Ens registrarem omplint totes les dades que demana el formulari.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Totes les dades que es demanen al formulari 
de registre són utilitzades per a fer la factura, 
pel que és imprescindible que el nom i 
cognoms siguin exactament els que 
apareixen al DNI. 

Exemple1: si tothom em diu XAVIER però al 
meu DNI hi posa FRANCESC XAVIER, hauré 
d’escriure FRANCESC XAVIER. 

CODI DE COL·LEGI 

Seleccioneu el codi proporcionat a la 
circular o web del centre. 

Us podeu descarregar 
aquesta guia des del web 
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4) Un cop registrats, el web ens portarà a l’apartat “Tienda / Botiga”, on apareixerà 
l’ordinador i el seleccionarem. 

 
 

5) Aquí seleccionarem l’opció de garantia/assegurança que volem contractar i el pack 
maleta + ratolí. 
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6) Quan el producte s’haurà afegit, ens apareixerà un botó per veure la cistella de la 
compra. 

 
7) Dins de la cistella podrem comprovar les dades dels productes seleccionats i la quantitat. 

Quan ho tinguem tot verificat, anirem a ANAR A CAIXA. 
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8) Finalment, apareixeran les dades per a fer la factura. Seguidament, cliquem a 
‘REALITZAR COMANDA’ 
 
  

El lliurament de l’ordinador, garanties 
/assegurança i accessoris, es farà el dia i el 
lloc indicat en la circular o web del centre. 
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9) A continuació, realitzarem el pagament indicant les dades de la targeta, inclosa la data 
de caducitat i el codi de verificació (3-4 números situats al revers de la targeta).  Un cop 
confirmeu la comanda, rebreu un correu amb tota la informació. 

mailto:info@serviflytech.es
http://www.serviflytech.es/

