CAMPUS DISTRIBUÏDORA
Melcior de Palau, 145

LLIBRES DE TEXT 2019/2020

CENTRE TECNIC ILERDENSE
C/ Garrotxa, 11
25005 – Lleida

VENDA DE LLIBRES CURS 2019-2020
Benvolgut alumne,
Per a facilitar la compra de llibres de text del curs 2019-2020 l’adquisició pot realitzar-se, mitjançant la DISTRIBUIDORA
CAMPUS.
Per a poder fer ús d’aquest servei i per gaudir d’un descompte caldrà com a condició indispensable: fer la reserva i us
enviaran els llibres al vostre domicili o el lloc on indiqueu.
Cal que sapigueu que ni el centre , ni la Distribuidora Campus ,no poden fer-se responsable dels llibres comprats en altres
llocs o punts de venda. Us recomem fer la compra a Distribuidora Campus

INICI TRÀMIT DE RESERVA 01 de JULIOL
COM FER LA RESERVA DELS LLIBRES
Totes les comandes es faran a través de la pàgina web: www.campusllibres.com (recomanem treballar amb Google
Chrome).


Entreu al menú “ACCÉS ESCOLES” de la pantalla,i a INICIAR SESSIO A L’ESCOLA , introduïu:
codi escola: ilerdense
contrasenya: 2162019

Tot seguit podeu fer la reserva del vostre lot de llibres.
 Seleccioneu el curs farà l'any 2019 / 2020
 Us tindreu de registrar per tal de seleccionar els llibres i les dades vostres per facturar i enviar
 Es realitzarà la reserva i el pagament e indicareu el lloc d’enviament..




Campus tramitarà totes les comandes confirmades i amb el pagament realitzat..

Cal que sapigueu que ni el centre , ni la Distribuidora Campus ,no pot fer-se responsable dels llibres comprats en
altres llocs. Us recomem fer la compra a Campus

Important: No folrar ni posar nom als llibres fins que es comprovi el primer dia de classe que són els
adequats. Conservar la factura, per si cal fer algun canvi.
Amb el desig que aquest servei resulti eficaç, còmode i segur per a vostès, rebin una cordial salutació.
NOTA: EN EL CAS QUE NO PUGUIN TRAMITAR LA COMANDA PER INTERNET PODEN POSAR-SE EN CONTACTE AMB NOSALTRES AL
TELÉFON 93.490.38.87 O CORREU contacto@llibreriacampus.com (de 9:00h a 14:00h i de 16:00h a 19:30h) DE DILLUNS A
DIVENDRES.

