
Preguntes freqüents – Compra de Llibres amb Iddink 
 

 
1.- Per què em convé comprar els llibres a Iddink? 
 
Per quatre motius: 
 
1.- Comoditat: Fas la comanda per Internet i te’ls portem a casa. S’acaben 
les cues, desplaçaments i les preocupacions per trobar tots els llibres. 
 
2.- Preu: Comprant els nostres EcoBooks (llibre reutilitzat), pagaràs només 
el 45% de l’import del llibre. L’estalvi es del 55% i, si el vols nou i no 
reutilitzable, del 5%. 
 
3.- Ecologia: Comprant llibres reutilitzables ajudes a conservar el medi 
ambient, doncs s’estalvia paper i tots els components necessaris per la 
fabricació del llibre. 
 
4.- Confiança: Si l’Ampa i el centre han confiant en nosaltres és perquè la 
nostra trajectòria ens avala. Comprant-nos els llibres a nosaltres també es 
un acte de confiança cap a l’Ampa i el centre. 
 
2.- Tinc algun cost més? 
 
Depèn de quan facis la comanda i com tracteu els llibres durant el curs: 
 
2.1.- Hi ha un cost de missatgeria per dur-te els llibres a casa. Son 4,5€. 
Si fas la comanda abans del 20 de Juliol, Iddink no et cobrarà aquesta 
quantitat. Només hauràs de pagar-la per comandes fetes a partir del 21 de 
Juliol. 
 
2.2.- Si el teu fill/a necessita llibres per Setembre, i no ens els torna el dia 
que vinguem a recollir-los, haurà de pagar 2,5€ per cada llibre que es quedi, 
i tornar-los al Setembre. 
 
2.3.- Si perd el llibre o el retorna el mal estat, haurà de pagar la diferencia 
entre el que costa i el que va pagar; es a dir, el que us vàreu estalviar. 
 
 
 



3.- Com puc pagar-los? 
 
Tens diverses formes. 
Per pagament al comptat – al moment de fer la comanda – pots fer-ho amb 
tarja de crèdit o dèbit (aquesta es l’opció més utilitzada i la que 
recomanem), o per domiciliació bancaria. 
Per pagament aplaçat, ens pots fer transferències per la quantitat que 
vulguis fins a completar el total, o ingressos a ServiCaixa (l’entitat et cobrarà 
1,5€ de comissió). 
Tingues en compte que no t’enviarem la caixa amb la comanda fins que no 
haguem rebut el pagament complert. 
 
4.- Què passa si quan els rebo n’hi ha algun que no vull? 
 
No passa res; fins el 30 de Setembre ens pots retornar el que vulguis i et 
reemborsarem els diners. El cost de la devolució va per compte teu. 
 
5.- I si n’hi ha algun en mal estat? 
 
Contacta amb nosaltres de manera urgent a través de la nostra web: 
www.iddink.cat o del nostre correu info@iddink.cat informant de les 
incidències.  
Contactarem amb tu i et proposarem canviar-lo o be que continuïs 
treballant amb ell i, en el moment de la devolució ja ho tindrem anotat i no 
cobrarem res. 
 
6.- També haig de pagar l’Ampa al fer la comanda. Què passa si tinc varis 
fills al centre? 
 
Pagar la quota de l’Ampa es obligatori per poder fer la comanda. De 
moment, el nostre sistema no ens permet reconèixer germans i per tant has 
de pagar la quota per cada comanda que facis. 
A partir del mes d’octubre, l’Ampa et tornarà els diners que hagis pagat de 
més. 
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