
 
 

 

Regulamento Promoção Carnaval 2017 

1. Das condições de participação 

1.1. Poderão participar da promoção os clientes que se matricularem nos cursos da Real&Dados, estourando um balão 

na recepção, que contém um desconto a ser aplicado ao valor do curso, abatendo-se o valor da matrícula. 

 1.2 São elegíveis a participar da promoção todos os clientes não conveniados, que já obtém vantagens de descontos 

por conta do convênio firmado. 

1.3 A promoção é válida de 1º. a 28 de fevereiro de 2017, mediante as condições abaixo: 

1.3.1 A promoção é pessoal e intransferível; 

1.3.2 Apenas uma bola pode ser estourada por cada cliente; 

 1.3.3 O benefício só poderá ser utilizado no momento da matrícula do curso; 

 1.3.4 Se no ato do pagamento da matrícula não houver a aprovação da administradora do cartão ou o 

pagamento do boleto bancário e sua aprovação 

integral, o desconto  será cancelado e o cliente não terá direito a qualquer tipo de desconto na matrícula em 

momento posterior; 

1.3.5. O desconto será concedido apenas uma vez, atrelado ao CPF do cliente; 

1.3.6 O desconto não é cumulativo, não sendo possível a utilização de outra promoção (desconto ex-aluno/ 

Valor promocional) ou convênio em uma matrícula. 

2. Utilização do desconto: 

2.1. Após selecionar o curso, o cliente deve estourar uma bola na recepção da Real&Dados e entregar à assistente 

comercial o cupom com o desconto ofertado. 

2.2 A assistente comercial irá informar o valor do curso com o desconto da promoção e as formas de pagamento. 

2.3. O cliente deve escolher a forma de pagamento e finalizara compra com o pagamento escolhido. 

2.7. O desconto está limitado a 1 (um) curso por compra. 

3. Da duração da promoção 

3.1. A promoção será válida de 01/02/2017 até 28/02/2017. 

4. Das disposições finais 

4.1. A participação na promoção implica a aceitação total e irrestrita pelo cliente de todos os itens deste 

Regulamento, seus termos e condições. 

4.2. O presente Regulamento poderá ser alterado e/ou a Promoção suspensa e/ou cancelada por motivo de força 

maior ou qualquer outro fator ou motivo imprevisto, que esteja fora do controle das promotoras e que comprometa a 

Promoção. 

4.3. Quaisquer dúvidas, sugestões e/ou reclamações poderão ser encaminhadas por meio do telefone 2109-0404. 


