ESCOLA D’ART LA INDUSTRIAL

CAMPUS distribuïdora

LLIBRES DE TEXT 2022/2023

C/ Melcior de Palau, 145

Benvolguts famílies,

VENDA DE LLIBRES CURS 2022-2023

Seguint amb l’experiència dels cursos anteriors, per a facilitar la compra de llibres de text a les famílies que així ho
desitgin, l’adquisició pot realitzar-se, mitjançant la distribuïdora CAMPUS. Per a poder fer ús d’aquest servei i per gaudir
d’un descompte caldrà com a condició indispensable: fer la reserva i recollir els llibres en les dates corresponents.

COM FER LA RESERVA DELS LLIBRES
DATA LIMIT DE RESERVA 21 D’AGOST
1. Totes les comandes es faran a través de la pàgina web: campusllibres.com
2. La forma de tramitar la reserva de llibres:


Entrar al menú “INCIAR SESSIÓ A L’ESCOLA” de la pantalla, introduïu:
Codi d'usuari: artindustrial
Clau d'accés: 69213
2 Opcions de pagament i entrega
entrega a les instal·lacions de Campus es paga a compte 35€
entrega a domicili pagament import total

 Tot seguit apareix la pantalla de benvinguda
 Seleccionar el cicle i curs que es desitgi. (curs corresponent a l'any 2022 / 2023)
 Seleccionar els articles que es desitgin i «continuar».
 Introduir el nom i cognoms de l’alumne i «continuar». Un cop facilitades les dades de l’alumne, la comanda
queda en el carretó on tenen la possibilitat de modificar o anul·lar sense problemes.
 Introduir les dades personals de l’usuari i «continuar».
 Campus tramitarà totes les comandes confirmades i amb el pagament realitzat fins el 21 d’agost.

QUAN I COM ES RECULLEN LES RESERVES
Els llibres es recolliran a en Llibreria Campus C/ Melcior de palau 145 08014 Barcelona
A partir del 25 de juliol es podran recollir totes les reserves realitzades abans del 17 de juliol.
Horari:
de 9.00 hores a 14.00 hores
i de 16.00 hores a 19.30hores
A partir del 30 d’agost es podran recollir totes les reserves realitzades desprès del 17 de juliol.
Horari: de 9.00 hores a 14.00 hores
i de 16.00 hores a 19.30hores

 Pagament en efectiu o targetes de crèdit. (No s’admeten Xecs).
2a Opció Els llibres es lliuraran a l'adreça indicada per vostès.
Previsió de lliurament reserves fetes abans del 17 de juliol serà del 25 al 29 de juliol.
Previsió de lliurament reserves fetes desprès del 17 de juliol serà del 29 d’agost al 2 de Setembre.
Se'ls avisarà abans per correu electrònic del lliurament. Despeses d'enviaments gratuïtes per les compres superiors a
60,00 €.


Tancat per vacances del 1 al 21 d’agost.

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 DE
QUE NO PUGUIN TRAMITAR LA COMANDA PER INTERNET(Només consultes) PODEN POSAR-SE EN CONTACTE A AMB NOSALTRES, PODEM
AJUDAR-LOS, AL CORREO contacto@llibreriacampus.com (de 9:00h a 14:00h i de 16:00h a 19:30h) DE DILLUNS A DIVENDRES.

