
Ves a :  http://microsites.iddink.es/CA/457_institut_la_ferreria

per saber TOT sobre els serveis d'Iddink en el teu centre

Per Internet www.iddink.cat

Com fer la teva comanda? Codi per fer comandes: 

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).  

Com funciona IDDINK?

1 Fas la comanda

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

2 Te la lliurem 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.  

Tracta els llibres reutilitzables com t’agradaria 
rebre’ls!

Formes de pagament*

A www.iddink.cat trobaràs informació detallada de 
les condicions d’acceptació d’ecoBooks i un video 
explicatiu de com tractar-los.

Com s’han de tractar els ecoBooks? 

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

Institut La Ferreria

457MF3

Avantatges de fer la comanda fins el 20 de juliol:

Formes de pagament*Formes de pagament*

Ingrés al ServiCaixa

Transferència bancària

Targeta de crèdit o dèbit

Com fraccionar el pagament?
Selecciona el pagament amb transferència o ServiCaixa i tu 
mateix decideix quants pagaments vols fer i per quins 
imports (Iddink no girarà rebuts)(2) .
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Formes de pagament (2)

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

(2) Iddink únicament lliura la comanda quan s’ha pagat completament. En cas de 

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

Correu electrònic

Ajuda de la web: 

Com contactar amb Iddink?

www.iddink.cat

info@iddink.cat

• Garantia de tenir la comanda al teu domicili abans de l’inici del curs
• Enviament gratuït a domicili (a partir del 21 de juliol, són 4,5€ )
• Devolució gratuïta en cas necessari (sempre abans del 30 de setembre)

Quan fas la comanda podràs comprar llibres 
nous, reutilitzables, quaderns d'exercicis, 
lectures, dossiers, equips informàtics, 
calculadores, diccionaris, material de 
papereriade robòtica, articles de papereria, 
instruments de música, llicències digitals, etc.

Articles: te'ls lliurem a domicili 
a partir del dia 15 de juliol
Llicències digitals: pots accedir fent 
clic en l’enllaç que t’enviem per mail 
amb instruccions de com accedir.


