
Institut Joaquima Pla i F. 

En 1 minut www.iddink.cat 

En 10 minuts 902 565 411 

La participació en el Projecte de Reutilització de 

Llibres del teu Centre et pot proporcionar un estalvi de 

fins el 60 % respecte a la compra de llibres nous. 

Es pot fer la comanda de tot alhora: llibres nous, llibres reutilitzables (ecoBooks), llibres de 

lectura, diccionaris, atles, material de papereria, calculadores, llicències digitals, etc.. 

Codi del Centre 
per fer comandes:  

074RR7 

Com fer la teva comanda: 

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

Horari: 9:30 a 14 hores i de 15 a 19 hores 



Quan s’han de retornar els ecoBooks d’aquest curs 2013/14?  

Com funciona el Projecte de Reutilització? 

1 Comandes 

Juliol 2014 
 

 Fer la comanda de llibres  

nous i ecoBooks 

2 Lliurament 

Agost – setembre  2014 
 

Es lliuren a domicili a partir de la 

4a setmana d’agost 

 

3 Retorn d’ecoBooks 

Juny 2015 
 

Els alumnes retornen els 

ecoBooks al Centre(2) 

 
(2) Excepte els llibres que necessitis per al setembre.  

On s’han de retornar?  

En el teu centre d’ensenyament, en l’horari que possa en l’albarà de recollida i que rebràs per correu electrònic. 

(1) Les comandes es poden seguir fent durant tot el curs. 

Institut Joaquima Pla i F. 

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

Les comandes posteriors al 20 de juliol tenen un cost de gestió de 4,5 € (a partir de l’11 de setembre 9 €). 

Iddink únicament processarà la comanda una vegada hagi rebut la confirmació del seu pagament.  

RECORDA: s’han de retornar els ecoBooks del curs 2013/14 el dia 27 de juny. 

Què faig si necessito llibres per setembre?  

Retorna els que no necessitis i marca en l’albarà els que et quedes pel setembre, que tenen un cost de 2,5€ / llibre 

Crec que repetiré curs: haig de retornar-los?  

Sí, si vols estalviar diners i tenir els llibres correctes pel proper curs al fer la nova comanda.  

Quan es retornen els llibres que haig de retornar al setembre?  

Rebràs un mail amb l’albarà de retorn i les instruccions de com enviar-lo a Iddink per agència de transport.. 


