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Benvolguda família,  
 
El curs vinent l’empresa Iddink s’encarregarà de la gestió integral de la distribució dels continguts educatius 
triats pel centre (llibres, materials i continguts propis), així com del projecte de reutilització de llibres de text.  

Aquest curs hem incorporat llicències digitals que s’han de demanar directament a Iddink en el moment de 
fer la comanda i que tractarem a través de Winbooks per treballar a l’aula. En cas que necessiteu comprar un 
ordinador, Iddink us ofereix la possibilitat d’adquirir el model recomanat pel centre quan feu la comanda de la 
resta de material, amb la facilitat de comprar-ho tot alhora i que us ho portin a casa.  

Per poder ajudar a les families en el pagament, Iddink dona l’opció de finançar l’ordinador amb l’entitat 
financera Cetelem, nomès haureu de clickar l’opció finançament en el moment de fer la comanda, Iddink us 
trucarà dies mes tard per demanar-vos les dades. Les condicions son les seguents: 

 

 

 

FINANÇAMENT PER LES FAMÍLIES: 

 

 El finançament inclou Ordinador. 

 Els llibres , llicencies,  les lectures i resta de materials, no esta inclòs al finançament. 

 Els cursos de ESO i BAT. 

  

 

Condicions: 

 Import a pagar en el moment de fer la comanda: 

o Petit cost de formalització, pot variar depenent del numero de quotes. 

o Import del material no finançat (llibres, lectures, folre de llibres, etc..) 

* No cal pagar-ho de cop, si tries  transferència o Servicaixa, podràs anar-ho pagant fins el 21 d’agost. 

 CETELEM us demanarà nomines o justificant d’ingressos per aprovar l’operació. 

 Resta de l’import a financiar en quotes domiciliades al teu número de compte. 

 Calendari quotes: 1ª quota  5 de setembre 2020. 

 Exemple: Per un import finançat de 289 € a 12 mesos, quedaria una quota de 24,08 € x mes. 

 Quotes: 3 mesos, 6 mesos, 12 mesos, a escollir. 

  
   

 
Esperem que amb aquestes facilitats que hem aconseguit d’Iddink, tothom tingui accés als equipaments i 
continguts recomanats. 
 
Cordialment,  
 
 
 
AMPA Institut Torreforta
 


