
10:00 A 14:0012 de Juliol

Com vendre els teus llibres usats a Iddink?

Entra a Iddink.cat > Estudiants > Descàrregues > Registrar-se 

> Codi per fer comandes del teu institut: 

> Anota les teves dades i no oblidis el no. de compte (IBAN) per a que 
et puguem pagar. 

Segueix les instruccions de la web i podràs saber quins llibres 
comprem (els que es repeteixin a la llista del proper curs). Quan ho 
hagis fet Iddink t’enviarà un codi per poder portar els llibres a una 
oficina de Correos per enviar-los de forma gratuïta. 

Porta els llibres a l’oficina de                          que vulguis i envia’ls 
empaquetats amb el codi que t’haurà enviat Iddink.

Comprem llibres en bon estat de reutilització que acompleixin els criteris de qualitat d’Iddink)
Criteris a: Iddink.cat > Estudiants >  Ven els teus llibres usats > “Criteris de qualitat dels ecoBooks”

(*) Acostuma a ser entre 14 i 16€, els 
llibres de text, i de 3 a 5€ les lectures.

Institut Daniel Blanxart i Pedrals

Condicions de la venda de llibres a Iddink

Què paga Iddink? El 35% del PVP que tingui el llibre el proper curs*

Cóm es paga? Mitjançant transferència bancària que realitzarem al compte 
corrent que hagueu anotat en el registre

Quan es paga? A finals de juliol 2020

És obligatori fer una comanda a Iddink pel proper curs? No, es pot vendre i 
després no comprar a Iddink

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

(*) Acostuma a ser entre 14 i 16€, els llibres de text, i de 3 a 5€ les lectures.
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**Únicament comprem llibres que es portin a Correos fins el dia 15 de juliol; que estiguin en bon estat segons els criteris d e qualitat 
d’Iddink i que estiguin en la llista del curs següent. Iddink no retornarà els llibres no acceptats per mal estat o perquè no estiguin a la 

llista del proper curs 2020-21.
La opció de vendre a Iddink només serà possible aquest any; els següents cursos no s’oferirà aquesta possibilitat.

Es retornen els llibres que no accepti Iddink**? només es paguen els llibres que 
compleixen amb els criteris de qualitat dels ecoBooks i que estiguin en la llista de 
llibres recomana pel teu centre pel proper curs 2020-21


