Regulamento Black Friday – 2018
Superintensivo de Janeiro – Speed up e Cursos Regulares Semestrais Classic
adultos (Unidades) com 25% de desconto e tabela de preço 2018 para estudar em
2019.
1. É promotora desta Promoção a Associação Alumni, entidade sem fins lucrativos, inscrita no
CNPJ sob o número 62.572.789/0001-02 e com sede na Rua Alexandre Dumas, nº 2.220, 3º andar
– Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP.
2. Podem participar desta promoção qualquer pessoa física conforme descrições abaixo.
a) Pessoas que efetivarem a matricula ou rematrícula para o Superintensivo de janeiro de 2019 (Speed up)
ou para o primeiro semestre de 2019 nos cursos regulares semestrais Classic adultos, entre a 0:00 zero
hora e 01 um minuto do dia 23 vinte e três de novembro de 2018, até às 23 vinte e três horas e 59
cinquenta e nove minutos do dia 23 vinte e três de novembro de 2018, nas unidades Alumni Alexandre
Dumas, Itaim, Jardins, e Morumbi nos seguintes cursos:
b)
• Adultos
Access, Leader e Master
c) Ficam excluídos desta promoção todos os alunos que realizarem sua matrícula ou rematrícula antes
ou depois do dia 23 de novembro de 2018, assim como em cursos das modalidades Corporate
Solutions e School Solutions, High School, Bimestral, Early Bird, Lunchtime, Alumni Deal (turmas às
sextas-feiras e sábados), Tradução e Interpretação.
d) O desconto de 25% não é cumulativo com qualquer outro desconto promocional como: desconto
familiar, parceria corporativa, entre outros, e será aplicado sobre a tabela de preços de cursos de 2018,
mesmo o aluno estudando apenas em 2019.
e) O valor referente aos cursos participantes da promoção Black Friday são:
•
•
•
f)

Semestral Classic Adultos: até 6x de R$ 686,25, no cartão de crédito, totalizando R$ 4.117,50
Speed Up – Superintensivo de Janeiro: até 3x de R$ 559,75, no cartão de crédito, totalizando
R$ 1.679,25
TOEFL Prep – Janeiro: até 3x de R$ 576,00, no cartão de crédito, totalizando R$ 1.728,00

Para cursar o TOEFL Prep – Janeiro é necessário ter o conhecimento mínimo do nível Master 1.

3. Para participar da Promoção Black Friday o aluno deve:
a) Efetivar a matricula ou rematrícula nos cursos indicados no item 2a na data da promoção, mediante
pagamento à vista ou parcelado por meio cartão de crédito (no momento da matricula).
4. O período promocional é apenas para o dia 23 de novembro de 2018, não podendo ser prorrogado. Não
será válido como período promocional matrículas ou rematrículas realizadas fora do prazo
estabelecido neste regulamento.
5. Os participantes, ao fazerem suas matrículas, manifestam sua total concordância com as regras deste
regulamento.

São Paulo, 23 de outubro de 2018

