
EC PROMOÇÃO ESPECIAL 
BRASIL 
Para matrículas enviadas entre 01 de Janeiro até 31 de Março de 2017.  Para inícios em 2017 & 2018

EC CANADA EC REINO UNIDO EC EUA EC MALTA EC CIDADE DO CABO

• 50% de desconto na 
taxa de acomodação

• 10% de desconto nos 
cursos

• Taxa de material 
GRATUITA

• 20% de desconto 
nos cursos 

• 25% de desconto 
nos cursos 

• Taxa de matrícula 
GRATUITA

• Taxa de Acomodação 
GRATUITA

• 15% de desconto nos 
cursos

• Transfer (in/out) 
GRATUITA*

• Taxa de matrícula 
GRATUITA

• Taxa de Acomodação 
GRATUITA

• 30% de desconto nos 
cursos

• Transfer (in) 
GRATUITA*

TORONTO 30+ LONDRES 30+ NOVA IORQUE 30+ MALTA 30+ -

• 50% de desconto na 
taxa de acomodação

• Não há descontos 
nos cursos

• Taxa de material 
GRATUITA

• 20% de desconto 
nos cursos 

• 25% de desconto 
nos cursos 

• Taxa de matrícula 
GRATUITA

• Taxa de Acomodação 
GRATUITA

• 15% de desconto nos 
cursos

• Transfer (in/out) 
GRATUITA*

IMPORTANTE: 
• Promoção válida para matrículas enviadas entre os períodos de 01/01/2017 até 31/03/2017. Para inícios em 2017 

e 2018.  ATENÇÃO: Devido a atualização do nosso sistema, todas as matrículas deverão ser enviadas até o dia 
03/04/2017 no máximo. Matrículas enviadas após esta data, serão processadas com os valores da nova promoção 
vigente no momento.

• Válido para todos programas EC exceto: Young Learners, Club 50 Malta, Mini Group & Intensive Mini Group,  
One-to-one.

•  *Transfer para Malta & Cape Town é gratuito desde que o aluno compre acomodação com a EC English
•  Comissão deverá ser aplicada sob os valores promocionais 
•  Oferta válida para brasileiros ou aqueles que possuem residência permanente (favor nos consultar para outras 

nacionalidades)
•  O pagamento deve seguir nossos nossos Terms & Conditions, e não são aceitos parcelamentos para os programas. 

Favor observar também as regras para multas e alterações.
• Promoção sujeita a disponibilidade.

PROGRAMA DE ADULTOS

ecenglish.com


