
(*) Consulta els preus a la nostra pàgina web.

- Folrat automàtic per a tots els llibres.
- Substitució dels ecoBooks.

Gran estalvi 

Comoditat

Iddink et posa la tornada a l'escola molt fàcil. 
En una única compra rebràs tots els llibres i llicències digitals 
necessaris per al pròxim curs escolar. Nosaltres ens encarreguem de 
portar-te'ls a casa i de revisar que els llibres i el material 
sigui el correcte pel nou curs.

Qualitat i serveis

Què són els                     ?
Els ecoBooks són llibres reutilitzables 
que poden fer servir més alumnes als  
successius cursos escolars.

El curs vinent 
oferir-vos l’opció de poder comprar ecoBooks, llicències digitals i tot 
el material escolar, com instruments musicals, equips informàtics i 
articles de papereria a través de l'empresa Iddink, líder europeu al 
sector. Explicarem el projecte detalladament a la reunió per a les 
famílies del dia

Els grans avantatges que tindreu amb Iddink

Reutilitzar és sinònim d'estalvi.
Si retorneu els ecoBooks en bon estat estalviareu més de la meitat 
del preu habitual. 

Tenim una gran experiència nacional i internacional. 
Més de 330 centres nacionals ja gaudeixen del gran estalvi que suposa fer 
servir Iddink. Oferim aquests serveis*:

Al curs 21/22 les famílies que van fer la comanda 
a Iddink es van estalviar de mitja 119,49 €.
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*Estalvi respecte al PVP
en comprar ecoBooks.

 l’AMPA i l'Institut Escola Industrial han decidit

29-6-22, 18h telemàticament: https://bit.ly/3t8BW2r 
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Com comprar a Iddink?

Fas la comanda

Per fraccionar el pagament, al moment de fer la comanda, selecciona “pagament diferit” i decideix quants pagaments i per quins 
imports els vols fer. Iddink no girarà rebuts i únicament lliura la comanda quan s’ha pagat completament. En cas de devolució, 
es retorna l’import mitjançant transferència bancària).

Com pagar*Com fer la comanda

Des de finals de juny i durant tot el curs escolar.
Fer la comanda abans del 20 de juliol garanteix rebre-la abans de 
l’inici del curs escolar i la possibilitat de devolució gratuïta 
abans del 30 de setembre.

 - Cost d’enviament fins al 20 de juliol:
 - Cost d’enviament a partir del 21 de juliol:

2 3
En finalitzar el curs al teu centre.
També podràs retornar al setembre els 
llibres que necessitis durant l’estiu per 
2,5€/llibre.

Te la
lliurem 

Ens tornes
els   ecoBooks

Articles lliurats 
a domicili i llicències 
lliurades per email amb 
instruccions

Per internet

iddink.cat
Per telèfon al

93 238 88 33
Al teu centre Transferència

bancària

Ingrés al

ServiCaixa

Targeta
de crèdit
o dèbit

Codi per
fer comandes

Contacta amb nosaltres

www.iddink.cat 
info@iddink.cat
93 238 88 33

Com s’han de tractar 
els ecoBooks?                                  
Escaneja i mira 
el vídeo!

 1,85 €  
 4,85 €  

NO DISPONIBLE 

192JM2   

http://microsites.iddink.es/ca/192_institut_escol
a_industrial___sabadell


