PROMOÇÃO RED WEEK CNA 2020
REGULAMENTO PARA CONSUMIDORES
1. Da Promoção
1.1 Promoção válida para os novos alunos que efetuarem a matrícula no período entre
16/11/2020 e 30/11/2020 em uma das Escolas CNA participantes.
1.2 No período supramencionado, as Escolas CNA participantes ofertarão aos novos alunos a
gratuidade no material didático referente ao primeiro estágio contratado.
2. Das condições promocionais
2.1. Promoção não cumulativa, válida para contrato com 1 (um) ou mais estágios, em formato
extensivo ou intensivo, inclusive na modalidade Plus, conforme disponibilidade da Escola CNA
Participante.
2.2 O material didático será fornecido diretamente na Escola CNA participante contratada,
sendo as condições de pagamento da prestação de serviços (aulas) estabelecidas pela mesma.
2.3 Para contratos de estágios múltiplos (2 ou mais estágios), a gratuidade aplica-se apenas ao
primeiro estágio, de sorte que o(s) outro(s) deve(m) ser cobrado(s) conforme a política de
preços vigentes à época. Desta feita, o aluno deverá ser claramente informado a respeito da
diferenciação.
2.4 A “RED WEEK CNA 2020” será válida para todos os novos alunos que se matricularem no
período supramencionado, exceto para as matrículas dos Cursos Preparatórios para
Certificações Internacionais Cambridge, ACC, Preparatório para Certificação Siele - Vitamina
C1, Curso Avanzado de Conversación, Espanhol para adolescentes, CNA Yard e alunos
matriculados nos programas CNA na Escola nas modalidades Curricular e Bilíngue e CNA na
Escola Pública.
2.5. Disponibilidade de turmas, modalidade de curso, vagas, horários, dias das aulas, valores e
condições de pagamento dos estágios deverão ser oferecidos aos interessados diretamente nas
Escolas CNA participantes.
2.6. Serão considerados novos alunos somente os novos contratantes ou aqueles que tenham
encerrado seu vínculo com uma das escolas CNA há mais de 180 (cento e oitenta) dias.
2.7. A promoção será divulgada em mídia digital, inclusive nas redes sociais virtuais
(www.facebook.com.br/cnaoficial, www.twitter.com/cnaoficial e Instagram @cnaoficial), além
do site oficial do CNA (www.cna.com.br), bem como em peças publicitárias diversas nas Escolas
CNA participantes.
2.8. A concessão desse benefício não se aplica a rematrículas ou matrículas efetuadas fora do
prazo da promoção.

3. Da política de devolução, cancelamento e troca do material didático
3.1. Para devolução, troca e cancelamento do material didático fornecido pela Escola CNA, o
aluno ou responsável financeiro deverá comparecer à Escola CNA e realizar os procedimentos
constantes no item 3.1.2, sendo responsabilidade da Escola CNA onde houve a aquisição
proceder a eventual devolução de valores ao aluno.
3.1.2 Para formalizar o cancelamento do kit do material didático adquirido, é necessário
comparecer à Escola CNA participante, e preencher um requerimento. Tal procedimento se faz
necessário para análise da devolução do material didático CNA e cancelamento da venda, com
devolução dos valores pagos.
3.2. As trocas ou devoluções estão condicionadas ao recebimento e conferência dos materiais
didáticos, que deverão estar fechados, sem uso e com embalagem intacta.
3.2.1. As trocas para livros já utilizados serão realizadas somente em caso de defeito.
3.2.2. Livros violados (abertos) e/ou com páginas utilizadas não serão trocados.

4. Disposições Gerais
4.1. Em nenhuma hipótese o benefício mencionado nos itens 1 e 2 deste Regulamento poderão
ser convertidos em dinheiro ou transferido a terceiros.
4.2. Este Regulamento estará disponível para consulta no site www.cna.com.br. Eventuais
dúvidas poderão ser encaminhadas à Central de Relacionamento CNA pelo endereço de correio
eletrônico faleconosco@cna.com.br.
4.3. Para consultar as Escolas CNA participantes entre em contato com nossa Central de
Atendimento CNA, Olá! por meio do chat disponível em nosso site ou pelo endereço de correio
eletrônico cnaola@cna.com.br.
4.4. Fica reservado à Escola CNA participante e ao Franqueador CNA o direito de averiguar, a
qualquer momento, o cumprimento deste Regulamento, podendo adotar as medidas que
entenderem necessárias para fazer cessar eventuais irregularidades.
4.5. O Franqueador CNA reserva-se ainda o direito de suspender, cancelar ou extinguir a
presente promoção sem aviso prévio, não gerando qualquer direito adquirido para o aluno ou
responsável financeiro, quer seja de ordem financeira ou não.
4.6. Os casos omissos e as situações não previstas neste Regulamento serão resolvidos pelo
Franqueador CNA sempre com bom senso e a equidade na solução dos impasses.
4.7. A promoção independe de qualquer modalidade de sorteio, vale-brinde, concurso ou
operação assemelhada, não estando, portanto, sujeita à autorização prévia estabelecida pelo
artigo 1º da Lei Federal 5.768/71.

