CONDIÇÕES
Matrículas Cultura Inglesa 2022

 Esta promoção é válida exclusivamente para as mensalidades das matrículas efetivadas
para o ano de 2022;
 A efetivação da matrícula na modalidade “ao vivo pela internet (online)” estará sujeita a
análise de geolocalização;
 Desconto de 25% no curso regular presencial nas matrículas realizadas até o dia 29 de
dezembro de 2021, sendo o respectivo desconto aplicado sobre o valor da tabela
cheia/valor integral praticada pela Cultura Inglesa de Belo Horizonte;
 Desconto de 35% para turmas Ao Vivo pela internet (online) nas matrículas realizadas até
o dia 29 de dezembro de 2021, sendo o respectivo desconto aplicado sobre o valor da
tabela cheia/valor integral praticada pela Cultura Inglesa de Belo Horizonte;
 Desconto de 20% no curso regular presencial exclusivamente para matrículas efetuadas
a partir de 30 de dezembro de 2021 até 30 de abril de 2022. Os referidos descontos serão
aplicados sobre o valor da tabela praticada pela CULTURA INGLESA BELO HORIZONTE
(tabela cheia/valor integral);
 Desconto de 30% para turmas Ao Vivo pela internet (online) exclusivamente para
matrículas efetuadas a partir de 30 de dezembro de 2021 até 30 de abril de 2022. Os
referidos descontos serão aplicados sobre o valor da tabela praticada pela CULTURA
INGLESA BELO HORIZONTE (tabela cheia/valor integral)
 Curso Presencial: estará sujeito a formação de turma com o mínimo de 5 alunos;
 Curso Ao Vivo pela internet (online): estará sujeito a formação de turma com o mínimo
de 8 alunos;
 A promoção é válida para cursos regulares (Kids, Teens e Adults);
 A promoção NÃO é válida para: CELTA, TDC, IELTS, High School, Aulas individuais e para
as unidades Cultura Inglesa dentro do Colégio Santa Maria;
 A promoção é válida para alunos novatos e veteranos nas unidades de Belo Horizonte;
 Os descontos da promoção não são cumulativos com nenhum outro desconto, benefício
de sindicato ou convênio.

Para mais informações, entre em contato:
SACI: cultura@culturainglesamg.com.br
(31) 3264-2500

Unidades Cultura Inglesa

