NIEUW: Momento Device deals

GEEN
BORG OF
ZEKERHEIDSSTELLING

Een device naar keuze voor de aantrekkelijkste prijs
De partners van Momento introduceren een nieuwe, speciaal voor
het onderwijs geselecteerde lijn leerlingdevices tegen aantrekkelijke
voorwaarden en prijzen. U kiest zelf uit de merken Acer, Dell, HP of Lenovo.

€50

€70

incl. BTW

€90

incl. BTW

TABLET
10”
Looptijd
Scherm

3 jaar (jaarlijks vooraf)
10,1 inch IPS multi touch

Besturing
Accu
Model
Tevens de volgende
merken beschikbaar
(meerprijs)

Android 5.1
Batterij max. 10 uur
Lenovo en Acer
-

CHROMEBOOK
11,6”
4 jaar (jaarlijks vooraf)
11,6 LED, 170graden klapbaar,
non-touch scherm
Chrome OS
Batterij max. 10 uur
Acer
Lenovo, Dell en HP

€90

incl. BTW

CHROMEBOOK TOUCH
11,6”
4 jaar (jaarlijks vooraf)
11,6 LED, 170graden klapbaar,
touch scherm
Chrome OS
Batterij max. 10 uur
Acer
Lenovo, Dell en HP

incl. BTW

NOTEBOOK TOUCH
11,6”
4 jaar (jaarlijks vooraf)
11.6 inch HD TOUCH
Windows 10 education StF
Batterij max. 10 uur
Acer
Lenovo, Dell en HP

De 7 garanties van de
Momento Device Deals
MEER DAN ALLEEN EEN DEVICE
Naast een device naar keuze, krijgt u een aantal
slimme features om uw content snel en eenvoudig
op te starten. Dat maakt de device deal tot een
totaaloplossing waarmee u een volgende stap kunt
zetten in de digitalisering van uw onderwijs.
Inclusief de volgende features
> Basis digitale leer- en werkomgeving (MOO LT of ZuluConnect) om content eenvoudig op te starten.
> Toegang tot en koppeling met Momento dashboard.

1. Laagdrempelig de volgende stap
zetten in digitalisering
2. Device- en content onafhankelijk.
3. Keuzevrijheid; breed aanbod A-merk
devices tegen een scherpe prijs.
4. Eenvoudige en heldere afspraken
over levering en betaling.
5. Geen ingewikkelde borgconstructies
of zekerheidsstelling!
6. Gerenommeerde en betrouwbare
leverancier.
7. Inclusief een digitale leer- en
werkomgeving.

> Basispoort koppeling met aan Momento gekoppelde educatieve content.
> Service en support op device niveau (garantie en servicedesk ondersteuning).
> Instructie portal met handleiding/video uitleg over hoe device zelf op te nemen in het school netwerk.
> 2 Jaar standaard garantie (carry-in of Pick- up and return afhankelijk van gekozen device),
3e en 4e jaar zijn optioneel af te nemen tegen een eenmalige meerprijs.

> INTERESSE?
De devices zijn nu al te bestellen via uw
verkoopadviseur en worden in het nieuwe
schooljaar door de ICT partner van uw
schoolleverancier geleverd.

