REGULAMENTO PARA PARTICIPAR DA PROMOÇÃO:
“SUA AMIZADE PODE VALER MAIS DO QUE VOCÊ IMAGINA”
Regulamento da promoção “SUA AMIZADE PODE VALER MAIS DO QUE VOCÊ IMAGINA”
que será realizada no período de 20/02 a 10/03/2018. Poderão participar da promoção “SUA
AMIZADE PODE VALER MAIS DO QUE VOCÊ IMAGINA” todas as pessoas que se
interessarem pelos cursos oferecidos pela MANDETTA CONCURSOS, conforme normas a
seguir:
1) Para participar da promoção, o(a) aluno(a) deverá fazer a indicação de novos alunos
(alunos que não tenham se matriculado em nenhuma turma no período de 2016 à 2018) que
tenham interesse em se matricular nos cursos oferecidos pela Escola. O(A) aluno(a) que
indicou receberá (um) crédito financeiro a ser revertido em desconto no curso em que ele se
matricular, sendo de 50% (cinquenta por cento) para cada 5 candidatos(as) indicado(as) e
matriculados(as) efetivamente, e 100% (cem por cento) para cada 10 candidatos(as)
indicados(as) e matriculados(as) efetivamente.
2) Os 5 indicados terão direito a 5% de desconto, e para os 10 indicados o desconto será de
10% que poderá ser usado em qualquer curso oferecido pela Instituição.
3) Se o candidato for indicado por mais de um aluno, será validada a primeira indicação.
4) A partir do momento da efetivação das matrículas dos candidatos indicados, será
providenciado o crédito para o aluno que fez as indicações, sabendo que o desconto não
incidirá sobre parcelas já pagas.
5) O crédito não será aceito para mensalidades pagas em atraso.
6) No ato da matrícula ou em até 03 (três) dias úteis após sua efetivação, o aluno que está
indicando novos candidatos deverá informar a relação por escrito dos seus “amigos”, e,
somente após a efetivação das matrículas dessa relação fará jus aos descontos acima.
7) Se no decorrer do curso o candidato indicado cancelar a matrícula, seu crédito será
suspenso e os trâmites de cancelamento seguirão as clausulas contratuais com o valor
integral, não aplicando os descontos conferidos anteriormente.
8) O(A) aluno(a) contemplado(a) não poderá transferir os créditos financeiros para terceiros
e nem poderá efetuar a troca do desconto por dinheiro.
9) A promoção é limitada para os cursos livres (preparatórios para concurso público ou prévestibular/ENEM) presenciais da Mandetta Cursos e Concursos
10) Em caso de dúvida, o aluno deverá manter contato pelo telefone (67) 3382-6680.
11) Este regulamento terá seu conteúdo integralmente reproduzido na página da internet da
Mandetta Cursos e Concursos – www.mandettaconcursos.com.br – no período da
promoção.
12) Os casos omissos serão resolvidos pela Direção da Mandetta Cursos e Concursos
13) É eleito o foro da comarca de Campo Grande/ MS para dirimir qualquer dúvida referente
ao presente regulamento.

Lembrando que os descontos não são cumulativos.

