Institut Baltasar Porcel
Com fer la teva comanda:
Per Internet

902 565 411

Per telèfon
Còmode, però amb cost afegit

Per si necessites ajuda

536AP4

www.iddink.es

El sistema més ràpid

En el teu centre

Codi per fer comandes:

Horari: 9:30h - 14h i 15h – 18:30h Cost segons operador. Entre
0,07 €/min i 0,54€/min. + cost establiment

Aula informàtica

26 de juny 10:30h a 17:30h
*Estalvi al comprar ecoBooks (llibres reutilitzables), associat a la
participació al Projecte de reutilització de llibres del teu centre.

Avantatges de fer la comanda abans del 21 de juliol:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Garantia de tenir la comanda al teu domicili abans de l’inici del curs*
Cost de transport reduït: 3€ (a partir del dia 21 de juliol són 6€)
Devolució d’articles sense límit fins 15 octubre: retorn de diners i transport a Iddink gratuït!
Possibilitat d’encarregar folrat dels llibres
Per només 3,65€ et substituïm els ecoBooks per danys o robatori
Possibilitat de pagar amb domiciliació bancaria
*Iddink únicament lliura la comanda quan s’ha pagat completament.

Fes clic en el codi QR per
accedir a la plana de
comandes de la web d’Iddink

Institut Baltasar Porcel
Com funciona el Projecte de Reutilització?

1

Fas la comanda
Des de finals de juny
i durant tot el curs!

2

Et lliurem la comanda

Es lliuren a domicili a partir de la 3a

setmana de juliol

3

Ens tornes els ecoBooks

En finalitzar el curs (1)
al teu centre d’ensenyament

(1) Excepte

els llibres que necessitis per setembre, que es
retornen els dies d’exàmens; amb un cost de 2,5 € per llibre.

Com s’han de tractar els ecoBooks?

Formes de pagament*

Torna els ecoBooks com a tu t’agradaria rebre’ls.
A la pàgina www.iddink.cat trobaràs informació detallada de
les condicions d’acceptació d’ecoBooks i un video explicatiu
de com tractar-los.
També pots comprar llibres nous, quaderns d'exercicis,
lectures, dossiers, calculadores, diccionaris, material de
papereria, llicències digitals...

Targeta de crèdit o dèbit
Transferència bancària
Ingrés al ServiCaixa
Domiciliació bancària (fins 20 de juliol)
Com fraccionar el pagament?
Selecciona el pagament amb transferència o ServiCaixa i
fracciona els pagaments*.
*Iddink únicament lliura la comanda quan s’ha pagat
completament.

Servei proporcionat per Iddink Spain, S.L.U.

Imprès en paper reciclat

Els ecoBooks són llibres reutilitzables que hauràs de tornar a
final de curs si vols estalviar.

