Aquest és un servei contractat
per l’AFA de l’Arnau; cal ser
associat. Els no socis han de
pagar un sobrecàrrec

Institut Arnau Cadell
Com fer la teva comanda?

Codi per fer comandes:

008CC3

Per Internet

www.iddink.cat

Per telèfon

902 565 411
Cost segons operador.
Recomanem truquis des d’un número fix
*Estalvi respecte el PVP en comprar ecoBooks (llibres reutilitzables
que s’han de retornar en bon estat al final del curs).

Avantatges de fer la comanda abans del 26 de juliol:
•
•
•

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

Garantia de tenir la comanda al teu domicili abans de l’inici del curs
Enviament gratuït a domicili (a partir del 26 de juliol, són 4,5€ )
Devolució gratuïta en cas necessari (sempre abans del 15 d’octubre)

Visita la web: https://microsites.iddink.es/ca/8_institut_arnau_cadell per saber TOT sobre els serveis d'Iddink en el teu centre

Com funciona el Projecte de Reutilització?
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Fas la comanda

Articles: te'ls lliuren a domicili
a partir del dia 15 de juliol
Llicències digitals: pots accedir
entrant a Iddinkdigital.com

Des de finals de juny i la
pots fer durant tot el curs!

3

Te la lliurem

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.

Estalvi mediambiental aconseguit el curs anterior: 360,4 Tm de paper

Com s’han de tractar els ecoBooks?

Formes de pagament (2)
Targeta de crèdit o dèbit

Tracta els llibres reutilitzables com t’agradaria
rebre’ls!
A www.iddink.cat trobaràs informació detallada de
les condicions d’acceptació d’ecoBooks i un video
explicatiu de com tractar-los.

Com contactar amb Iddink?

Transferència bancària
Ingrés al ServiCaixa
Com fraccionar elpagament?
Selecciona el pagament amb transferència o ServiCaixa i
fracciona els pagaments (2).
(2) Iddink únicament lliura la comanda quan s’ha pagat completament. En cas de

Ajuda de la web:

www.iddink.cat

Correu electrònic

info@iddink.cat

Telèfon

902 565 411

Quan fas la comanda podràs comprar llibres nous, reutilitzables,

quaderns d'exercicis, llicències digitals, lectures, dossiers, equips
informàtics, calculadores, diccionaris, material de papereria,
instruments de música...

Servei proporcionat per Iddink Spain, S.L.U. Av. de la Ribera 11, 08780 Pallejà

Imprès en paper reciclat

devolució d’articles, es retorna l’import mitjançant transferència bancaria.

Juny 2020
Benvolguda família,
El curs vinent l’AFA de l’institut continuarà oferint el Projecte de Reutilització de llibres de text i lectures,
que gestionarà l'empresa Iddink, amb provats resultats en 305 centres a Catalunya, ja que ofereix grans
avantatges:

Responsabilitat & solidaritat & sostenibilitat
▪ Els alumnes tenen més cura del material escolar en un projecte que preserva el medi ambient.
▪ Hi ha disponibilitat de llibres reutilitzables per a tots els alumnes, en les mateixes condicions.
Compra fàcil
▪ Per internet a www.iddink.cat o per telèfon trucant al 902 565 411
▪ La llista del centre ja està revisada i tots els articles seleccionats a la web i la compra és
flexible, podeu triar què comprar: llibres nous, reutilitzables, de lectura, quotes, dossiers,
llicències digitals, equipament informàtic, etc.
Serveis & garanties
▪
▪
▪
▪
▪

Lliurament de les comandes a domicili.
Garantia de recepció abans de l’inici de curs (en comandes fetes fins el 25 de juliol).
Servei de folrat de tots els llibres, fet amb màquines automàtiques.
Servei de substitució dels ecoBook (llibres reutilitzables).
Possibilitat de retornar les comandes fins el 15 d’octubre (amb cost de transport del retorn
gratuït si s’han fet fins el 25 de juliol).
▪ El Covid-19 no sobreviu sobre el paper imprès més de 3 hores. Font: Ministerio de Sanidad:
“Enfermedad por coronavirus, COVID-19”; Actualización; 4 de abril 2020

Gran estalvi econòmic
▪ Estalvi del 56% respecte el PVP als ecoBook (si es retornen en bon estat a final del curs).
▪ Tot i que podeu triar allò que voleu comprar, teniu l’estalvi per curs del lot complert de llibres
de text i quaderns en el següent quadre (llegiu amb detall com s’ha calculat):
Preu del lot de llibres del curs 2019/20 *
Inclou únicament llibres de text i quaderns d'exercicis, no lectures ni llicències digitals, ni
transport, ni quotes
Curs*
PVP*
Preu Iddink*
Estalvi*
1r ESO

79 €

41 €

38 €

2n ESO

85 €

53 €

32 €

3r ESO
4t ESO
1r Batxillerat

74 €
403 €
326 €

48 €
204 €
166 €

26 €
199 €
160 €

2n Batxillerat

415 €

215 €

200 €

*A 4t ESO s’han agafat 2 matèries opcionals i a batxillerat 3 de la modalitat científic-tecnològic. No inclou quotes del centre o AMPA. El
preu del curs 2020-21 pot ser diferent per canvis a la llista o per actualització dels preus de venda de les editorials.

El curs 2019/20 les famílies que van fer la comanda a Iddink van tenir un estalvi mitjà de 119,57 €
En el revers d'aquest full s’informa de com fer la comanda i el seu pagament.; també podràs saber tot
sobre el servei que Iddink presta a les famílies del centre en la web:
https://microsites.iddink.es/ca/8_institut_arnau_cadell.
Cordialment,
IDDINK

