
Girona, 23 de juny 2022

Benvolguda família,
Us adjuntem les instruccions que ens ha fet arribar la Llibreria Empúries per a la reserva i compra de llibres.

Ho podeu fer de dues maneres:

1. Presencial
● Anant a la llibreria.

2. Via web

● Entreu a la web  http://www.troa.es/belllloc, cliqueu el rètol “Reserva ya tus libros de texto”.
● Seleccioneu província Girona.
● Seleccioneu Bell-lloc.
● Seleccioneu el curs.
● Sortiran TOTS els llibres del curs seleccionat. Es poden triar tots o bé només els que us interessin.
● REBREU ELS LLIBRES A CASA a partir de la segona quinzena d’agost.

Observacions:

● Les reserves de llibres i material cal fer-les entre el 26 de juny i el 20 de juliol. Les comandes que
ens arribin després d’aquesta data  també s’atendran malgrat que es poden retardar perquè les
editorials fan vacances.

● En els cursos ens els quals s’utilitzin llibres digitals, s’hauran de seguir les instruccions  que es
detallen a la pàgina web.

● Heu d’encarregar únicament els llibres que necessiti el vostre fill, tenint en compte que només
s’acceptaran devolucions dels llibres mal impresos.

● En el moment de fer la reserva, es farà una paga i senyal de 50€.

● Quan tinguem la vostra comanda preparada us avisarem.

● Formes de recollida:

➔ Passar per la llibreria a buscar-los i pagar al moment de recollir-los.

➔ Rebre’ls directament a casa si heu pagat els llibres amb targeta, a través d’un enllaç, amb
un cost addicional  de 5€.

● En tot moment, es respectarà l’ordre amb el qual ens han arribat els encàrrecs.

● Si hi ha algun llibre que l’ editorial deixa pendent i el deixeu pagat, us el portarem al col·legi.

● Comprant els llibres de text a la Llibreria Empúries, obtindreu la targeta de client, amb un
descompte del 5% en totes les compres que feu durant l’any.
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