30 de maig de 2015
Benvolgudes famílies i alumnes,
Aquest curs l’AMPA, amb el coneixement de la direcció del centre, i del Consell Escolar, oferirà el
Projecte de Reutilització de llibres de text amb l'empresa IDDINK. Els avantatges que ofereix són,
en resum:


Estalvi del 55 % respecte el PVP en l’adquisició dels llibres reutilitzables (ecoBooks).
Els ecoBooks s’han de tractar bé i s’hauran de tornar en bones condicions de reutilització al centre en finalitzar el
curs. En cas de no tornar els ecoBooks o tornar-los en mal estat segons les condicions que informarà Iddink, s’haurà
de pagar l’estalvi aconseguit respecte al preu de llibre nou.



Comanda flexible: Es poden demanar llibres reutilitzables desitjats.




Les comandes es lliuraran a domicili a partir de la quarta setmana d'agost.
La comanda es podrà fer:
o
o
o



Al web d’Iddink (www.iddink.cat),
Per telèfon trucant al 902 565 411.
Presencialment al Centre: el dia 26 de juny de 10h a 14h.

El curs 2015-16 podran acollir-se els alumnes de 1r i 3r d’ESO, mentre que la resta d’alumnes
ho podran fer a partir del curs 2016-17. Per a la resta de cursos, aquest any es farà el mercat de
segona mà a l’institut, del qual us informarem properament.
Cal tenir en compte, que el curs vinent les edicions dels cursos senars (1r,3r) canvien i per tant
no es podrà aprofitar els llibres d’edicions actuals.

Us animem a utilitzar aquest innovador sistema que redueix els costos mediambientals i, com es
pot veure en el següent quadre, permet un gran estalvi econòmic:
EXEMPLE DE PREUS DE LOT DEL CURS 2014-15
*Inclou tant ecoBooks com quaderns d’exercicis. Exclou optatives, llibres de lectura i quotes (Ampa, etc..).
El preu final del curs 2015-16 serà diferent.

Curs
1 ESO
3 ESO
1r Batxillerat
2n i 4t ESO i 2n Batx.

PVP
292 €
330 €

ecoBooks
144 €
161 €

Estalvi vs PVP
148 €
169 €

Es confirmarà més endavant segons les novetats editorials.
La reutilització començarà el curs 2016-17, quan canviïn els llibres.

En el full que adjuntem s’informa amb més detall de com fer les comandes i el seu pagament. Us
animem a assistir a la jornada en la que s’explicarà com funciona:

REUNIÓ INFORMATIVA EL DIA 18 DE JUNY A LES 19:30 HORES
Cordialment,

AMPA de l’Institut Els Tres Turons

Institut Els Tres Turons
Codi per fer la teva comanda: 349AC1
Per Internet

www.iddink.cat

El sistema més ràpid i gratuït

Per telèfon
Còmode, però amb cost afegit

902 565 411
Horari: 9:30h - 14h i 15h - 19h
Cost
segons operador. Entre 0,07 €/min i
0,54€/min més establiment de trucada.

En el teu centre
Per si necessites ajuda

A l’institut:
26 de Juny de 10h a 14h

En fer la comanda aprofita per estalviar comprant: material de papereria, calculadores, diccionaris, llicències digitals...
* Estalvi al comprar ecoBooks (llibres reutilitzables), associat a la participació al Projecte de reutilització de llibres del teu centre.

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

Institut Els Tres Turons
Com funciona el Projecte de Reutilització?

1

2

Fas la comanda

Des de finals de juny,
juliol, agost, setembre ...
i durant tot el curs!

Et lliurem la comanda

Es lliuren a domicili a partir de
la 4a setmana d’agost

3

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

Com s’han de tractar els ecoBooks?

Ens tornes els ecoBooks

els llibres que necessitis per setembre.

Formes de pagament

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

Transferència bancària
Domiciliació bancària (fins el 20 de juliol)

Més informació a: www.iddink.cat  Alumnes  El meu compte / Ajuda
Despeses de transport gratuïtes en comandes fins el 20 de juliol i d’import superior a 75€. Resta de comandes, cost de 4,5€.
Iddink únicament processa cada comanda un cop confirmat el seu pagament.

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

