
Comunicació a les famílies sobre la venda dels llibres de text i material escolar a
les escoles Pineda - Xaloc CURS 2022/2023

COMPRA ONLINE COMPRA BOTIGA
Data d’inici compra 28 de juny de 2022 15 de juliol de 2022

Es pot fer reserva dels llibres i
material prèvia a aquesta data.

Data de fi compra 13 de juliol de 2022 9 de setembre de 2022
Canal de compra Web:

www.abacus.coop/es/libros-de-te
xto/colegio-pineda

2 botigues:
● Abacus L’Hospitalet de

Llobregat
● Abacus Sants

Pagament comanda ● Targeta bancària

*Abacus facilita el finançament de la compra sense
interessos en 3 pagaments.

● Targeta bancària
● En efectiu

*Abacus facilita el finançament de la compra
sense interessos en 3 pagaments si ets client de La
Caixa.

Entrega comanda /
Punts de recollida

29 i 30 d’agost de 2022

On?
● A domicili *
● Recollida a qualsevol botiga

Abacus

*Entrega a domicili sense cost addicional.

En el moment de la compra a
partir del 15 de juliol de 2022 es
podrà recollir la comanda.

On?
● A la botiga on es realitza la

compra

Regals / obsequis

(Sempre que t’identifiquis
com a alumne de Avantis,
Pineda, Xaloc)

● Val de 10€* de descompte en
properes compres de
papereria i manualitats.

*Per compres superiors a 50€ amb llibres de text
obtindreu el val de descompte.

● Val de 10€* de descompte
en properes compres de
papereria i manualitats.

*Per compres superiors a 50€ amb llibres de text
obtindreu el val de descompte.

Contacte per dubtes o
consultes

Per compra online o a través de pinedaxaloc@abacus.coop i per
compra botiga  a la mateixa botiga.

Abacus L'Hospitalet de Llobregat
Rambla Just Oliveras, 5

08901 L'Hospitalet de Llobregat

Horari

Dilluns a Divendres :9:30 a 14:00 i de 16:30 a 20:30 hs.

Dissabtes: 10:00 a 14:00 i de 16:30 a 20:30 hs.

Abacus Sants - Mercat d’Hostafrancs
Carrer Creu Coberta, 93

08014 Barcelona

Horari

Dilluns a Divendres 9:30 a 14:00 i de 16:30 a 20:30 hs.

Dissabtes: 10:00 a 14:00 i de 16:30 a 20:30 hs.
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