
Institut Menéndez y Pelayo

Per Internet www.iddink.cat

Per telèfon 902 565 411

Com fer la teva comanda:

Horari: 9:30h - 14h i 15h - 19h

Cost  segons operador. Entre 0,07 €/min i 0,54€/min  més establiment 

* Estalvi al comprar ecoBooks (llibres reutilitzables), associat a la participació al Projecte de reutilització de llibres del teu centre. 

Codi per fer comandes: 

083JR5

El sistema més ràpid i gratuït

Còmode, però amb cost afegit

Nous serveis:
• Folrat de llibres
• Cobertura dels ecoBooks per danys o robatori

En fer la comanda aprofita per estalviar comprant:
material de papereria, calculadores, diccionaris, 

llicències digitals... 

Enviar un SMS al 661419120 
amb la paraula Comanda

SMS
Per si necessites ajuda



Com funciona el Projecte de Reutilització?

1 Fas la comanda

Des de finals de juny, 
juliol, agost, setembre ...

i durant tot el curs!

2 Et lliurem la comanda

Es lliuren a domicili a partir de la 

3a setmana d’agost

3 Ens tornes els ecoBooks

En finalitzar el curs (1) 

al teu centre 
d’ensenyament

(1) Excepte els llibres que necessitis per setembre. 

Institut Menéndez y Pelayo

Servei proporcionat per Iddink Spain, S.L.U. Av. de la Ribera 11, 08780 Pallejà – info@iddink.cat

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. 

Els ecoBooks són llibres reutilitzables que hauràs de 

tornar a final de curs si vols estalviar. 

Més informació a:  www.iddink.cat  ���� Alumnes ���� El meu compte / Ajuda 

Formes de pagamentCom s’han de tractar els ecoBooks? 

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.

Ingrés en efectiu amb Servicaixa

Domiciliació bancària (fins 20 de juliol)

Transferència bancària
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