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COMPRA ORDINADOR, ASSEGURANÇA I ACCESSORI 
 

1) Entrar al web www.serviflytech.es 

2) A la imatge principal, clica a ‘Comprar portàtil’ 

 

 

3) Des d’aquí accedirem a “El meu compte/Mi Cuenta” (depenent de l’idioma) on podrem entrar al nostre 

compte o registrar-nos segons el codi que ens haurà facilitat el nostre centre.  

 

Us podeu descarregar 

aquesta guia des del web 
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4) Per al registre només necessitarem un correu electrònic, una contrasenya i IMPORTANT el codi del col·legi 

que ens haurà proporcionat el centre a la circular o al web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Un cop registrats, el web ens portarà a l’apartat “Tienda / Botiga”, on apareixerà l’ordinador i el seleccionarem. 

 

CODI DE COL·LEGI 

Seleccioneu el codi proporcionat a la 

circular o web del centre. 

IMPORTANT El model de la imatge és només 

un exemple. El procés de compra és sempre 

el mateix. Quan poseu el codi del col·legi, us 

apareixerà el portàtil que el centre ha 

recomanant per als alumnes del mateix. 

Si ja teniu un compte registrat, només cal que feu 

LOG IN (iniciar sessió) a través del formulari que 

trobareu a la banda esquerra de ‘El Meu Compte’:  
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6) A continuació, podem seleccionar el tipus de garantia/assegurança que volem contractar, el pack de 

maleta+ratolí, veure les fotografies del model i característiques. 

 

 

 

 

 

7) Quan el producte s’haurà afegit, ens apareixerà un botó per veure la cistella de la compra. 

 

 

 

NOVETAT: Aquest any es podrà 

demanar el finançament des de la 

pròpia web! 
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8) Dins de la cistella podrem comprovar les dades dels productes seleccionats i la quantitat. Quan ho tinguem 

tot verificat, clicarem a ANAR A CAIXA. 
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9) Finalment, apareixeran les dades per a realitzar la factura i, un cop tindrem tots els caps omplerts i comprovem 

que està tot correcte, podem clicar a REALITZAR COMANDA o començar el procés de FINANÇAMENT. 

 

 

  

Totes les dades que es demanen en aquest 

apartat són per a la factura, pel què és 

IMPRESCINDIBLE que el nom, cognoms i 

adreça siguin exactament com apareixen al 

DNI/NIE. 

Exemple1: si tothom em diu XAVIER però al 

meu DNI hi posa FRANCESC XAVIER, hauré 

d’escriure FRANCESC XAVIER. 

 

Exemple 2: si em diuen MONTSE, però al meu 

DNI hi posa MONTSERRAT, hauré d’escriure 

MONTSERRAT. 

El lliurament dels portàtils, garanties 

/assegurances i accessoris, es farà el dia i 

lloc indicat en la circular o web del centre. 
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10) 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. 

 

 

 

11) Si escollim l’opció de FINANÇAMENT, un cop entrades les dades per a la facturació (pas 9), escollirem 

‘Finançament immediat’ i en quantes quotes ho farem: 
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12) La web ens redirigirà a l’apartat de finançament de Banc Sabadell i seguirem aquests 3 senzills passos: 

 

PAS 1        PAS 2 

 

 

 

 

 

PAS 3 
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