AMPA PLA DE L’AMETLLER (pladelametller@gmail.com)

VENDA DE LLIBRES ON-LINE.
Aquest curs la venda de llibres i de material escolar es farà a través de la
plataforma de reserves on-line de Llibres Text i rebreu els llibres i el
material al vostre domicili.
En el moment de fer la comanda podreu fer el pagament de la quota de
l’AMPA que serà de 30€ per família.
Els socis de l’AMPA tindreu un descompte d’un 18% en els llibres de text de
primària, d’un 5% en els llibres d’educació infantil i els llibres de lectura i
d’un 15% en el material.
Les famílies nombroses o monoparentals sòcies de l’AMPA tindreu un 5% de
descompte addicional, que us abonarem a la consergeria de l’escola durant
les dues primeres setmanes del curs 2017-2018 presentant l’acreditació i el
tiquet de compra dels llibres.

Passos a seguir per fer la seva reserva de llibres:
Entrar a la pàgina web : www.llibrestext.com

Accedir a la pestanya “alumnes” (part superior de la pàgina web). S’obrirà
una pantalla on es demana el “número facilitat per centre”.

El número és 89717
Clicar “nou usuari” per poder-vos registrar i empleneu les dades
sol·licitades. O “usuari ja registrat”, en el cas que vulgueu consultar dades o
fer una nova reserva.
Un cop registrats, posar el nom de l’alumne i trieu el pròxim curs a
realitzar, clicar a “alta nova reserva”.
S'obrirà el llistat de llibres i material del curs, podreu escollir el que
necessiteu i en aquest moment també podreu escollir pagar la quota de
l’AMPA. Un cop feta la tria, assegureu-vos que és correcte, podeu modificar
la reserva abans de fer la confirmació, i acceptar.
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Un cop triats els llibres us demanarà confirmar l’adreça d’enviament.
Llavors s’ha d’escollir la forma de pagament (targeta, codi de barres o
transferència bancària), un cop triat rebreu un correu informant-vos de la
vostra reserva. Les reserves que es facin amb codi de barres o
transferència, triguen entre 24 i 48 hores en aparèixer com a confirmades.
En el cas de germans caldrà entrar amb el mateix usuari i fer una nova
reserva. En aquest cas no caldrà tornar a pagar la quota de l’AMPA sinó que
el programa us demanarà el número de la primera reserva i ja se us
aplicarà el descompte.
El període d’obertura de la venda on-line és de l’1 de juliol fins al 15
de juliol de 2017.
Els llibres s’enviaran a l’adreça indicada.
NOTA: Per fer devolucions o comunicar una incidència heu de seguir els
passos que trobareu a la pestanya devolució / incidència. Aquestes es
poden fer en un termini de 15 dies de rebre els llibres. Un cop passat el
termini no s’admetran les devolucions.
Si en el moment de la recepció, en l’albarà de continguts troba que li
notifiquem que hi ha un llibre pendent, aquest el rebrà directament al
centre.
Factures: La vostra factura la podeu imprimir directament a la pestanya
factures.

Per dubtes podeu contactar amb LLIBRES TEXT S.L. a través
incidencia@llibrestext.com
902 820 727
TINGUI A MÀ EL NÚMERO DE CENTRE I EL NÚMERO DE RESERVA

Les famílies que necessitin ajuda en la compra de llibres on-line podran
venir a la biblioteca de l’escola el dijous 6 de juliol de 12 a 14h i de 16 a
18h.

Llibres Text.SL. Pol. Empordà Internacional C/ Castelló Nº 5, 17469, Vilamalla, Girona. Telèfon 972527427.Info@llibrestext.com.www.llibrestext.com

