RESERVA LLIBRE TEXT Curs 2022-2023 IES Ses Estacions
Nombre i 2 llinatges alumne:
Móbil:
Telèfono fixe:
Correu electrònic:



Grau bàsic en Serveis Administratius:
o





Grau mitjà en Gestió Administrativa:
o

M'interessen els llibres de: 1r ( ) / 2n ( )

o

Horari: matí ( ) / horabaixa ( )

Grau superior en Administració i Finances:
o



M'interessen els llibres de: 1r ( ) / 2n ( )

M'interessen els llibres de: 1r ( ) / 2n ( )

Grau superior en Assistència a la Direcció:
o

M'interessen els llibres de: 1r ( ) / 2n ( )

VULL RESERVAR ELS SEGÜENTS LLIBRES:
(Important: especificau tota la informació dels llibres: títol, editorial i codi ISBN)

Comprant els llibres de text de Cicle Formatiu i Formació Professional Bàsica, a la Llibreria Quars, els
alumnes tendran un descompte.
Recomanam a l'alumnat que per a evitar la falta d´existències de lllibres, realizin les seves reserves
quant abans i ens les facin arribar mitjaçant aquesta fulla de reserva (totalment emplenda), via mail,
fax o presencialment a la llibreria:
Carrer Parellades, 12. Palma
Telf: 971 72 64 96
Fax: 971 72 05 88
info@quarsllibres.com

Només s'acceptaran canvis presentant el ticket de compra, sempre i quant, els llibres estigun en perfecte
estat i no es superin els 8 dies posteriors a la compra. Sense ticket no s' acceptarà cap canvi. En cas de
canvi, farem un val amb validesa de 3 mesos per a bescanviar a qualsevol de les nostres llibreries: Quars,
Embat. No realitzam devolucions de diners en cap cas.
A partir de dia 15 d´octubre totes les reserves es cobraran per endavant.

RESERVA DE LIBROS DE TEXTO Curso 2022-2023 IES SES ESTACIONS
Nombre y 2 apellidos alumno/a:
Móvil:
Teléfono fijo:
Correo electrónico:



Grado básico en Servicios administrativos
o





Grado medio en Gestión Administrativa:
o

Me interesan los libros de 1º ( ) / 2º ( )

o

Horario de mañana ( ) / tarde ( )

Grado superior en Administración y Finanzass:
o



Me interesan los libros de: 1º ( ) / 2º ( )

Me interesan los libros de: 1º ( ) / 2º ( )

Grado superior en Asistencia a la dirección:
o

Me interesan los libros de: 1º( ) / 2º ( )

QUIERO RESERVAR LOS SIGUIENTES LIBROS:
(Importante: especificad toda la información del los libros: título, editorial y código ISBN)

Comprando los libros de texto de Ciclo Formativo y Formación Profesional Básica, en la Librería
Quars, los alumnos/as tendrán un descuento, acreditando (en el momento de la compra) que están
matrículados en el centro con el carnet del instituto o la copia de la matrícula.
Recomendamos al alumnado que para evitar la falta de existencias de llibros, realizen sus reservas
cuanto antes y nos las hagan llegar mediante esta hoja de reserva (totalmete rellenada), via mail, fax o
presencialmente en la librería:
LIBRERÍA QUARS
Calle Parellades, 12. Palma
Telf: 971 72 64 96
Fax: 971 72 05 88
info@quarsllibres.com

