
Marietta City Schools negociou 
descontos de garantia para grupo de 

alunos / pais 
 

Compre online: 
https://www.securranty.com/marietta-

city- insurance 
 

Entre em contato conosco: 

 (877) 592-7726 

 

 
POR FAVOR, COMPRE A 
COBERTURA IMEDIATAMENTE E 
DESFRUTE DE PAZ DE MENTE 
ILIMITADA 
 

A GARANTIA DEVE SER ADQUIRIDA 
DENTRO DE 30 DIAS APÓS O 
DISPOSITIVO SER EMITIDO PARA 
SEU FILHO 
 

SE O SEU DISPOSITIVO FOR 
DANIFICADO ANTES DA COMPRA DO 
SEGURO, A RECLAMAÇÃO NÃO 
SERÁ APROVADA. 
 

 

COMO ADQUIRIR ESSA GARANTIA: 
 
 

 
 
                                                                       

$ 29,95 (por ano)           

  

Custo do reparo: $ 125,00 (Média) 

O custo de substituição pode variar de $250 - $350 

Desfrute de Paz de Espírito Ilimitada Durante o Ano Inteiro 

 
 

 

 
  

 

  Mau funcionamento mecânico 
      Falha de Wi-Fi 

   Conexão sem funcionar        Tela sem imagem 

    Nao consegue ligar 
   Falha do disco principal 

 

     Pilha não recarrega   Roubo 

    Tela quebrada    Incêndio, inundação e  desastres naturais 

        Derramamentos/Imersão em líquidos     Perda (inexplicada) 

         Surto de energia ou raio        Reivindicações ilimitadas 

           Dano acidental         Vandalismo 

Seguro do ChromeBook 
 

Um pagamento - paz de espírito 

 

1. Clique aqui para ver o preço, cobertura, opções de pagamento negociadas por sua escola ou clique no URL 

acima. 
 

2. Selecione Chromebook Insurance no menu. 
 

3. Verifique os detalhes da apólice, cobertura e prazo e clique em COMPRE AGORA para prosseguir para a 
página de checkout. 

 
4. Insira o nome do seu filho e outros detalhes que o distrito escolar nos pediu para exigir dos pais no momento 

da compra. 
 

5. Insira as informações de conta e faturamento (política de compra dos pais ou responsáveis) 
 

6. Conclua a compra e procure a confirmação em sua caixa e-mails. Às vezes, eles podem ficar presos na pasta 
de spam ou lixo eletrônico. 

 
7. Configure a senha da conta e acesse sua conta. Você também pode clicar AQUI e escolher a opção de 

“esqueci a senha” para redefinir sua nova senha. 
 

8. Depois de fazer o login, clique no ícone “Regras” para ver sua garantia e atualizar as informações do 
dispositivo, como número de série, marca, modelo ou se voce preferir, sua escola pode atualizár para você. 

 

https://www.securranty.com/marietta-city-insurance
https://securranty.com/
https://securranty.com/Account/Login

