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COMO FUNCIONA!
O EVEREST BENEFIT CLUB  é uma iniciativa com o objetivo de oferecer
um Programa de Vantagem e Descontos aos nossos alunos e suas
famílias. 

Os benefícios serão concedidos mediante apresentação da carteirinha de
identificação do aluno ou no caso dos pais, apresentação da carteirinha
do aluno e RG, apresentação do boleto bancário e RG e no caso de
funcionário o contracheque.

O Clube cresceu trazendo diversas vantagens!

Se você tem seu próprio negócio e você faz parte da nossa família
Everest e quer ver o seu negócio em nosso Clube oferecendo vantagens
aos nossos alunos, seus familiares e funcionários, pedimos que entre em
contato através do e-mail: 

riodejaneiro@colegioeverest.com.br ou via WhatsApp 21.99776.1983.
Os produtos, descontos e condições oferecidos são de exclusiva
responsabilidade das empresas parceiras.

Obs.: O Everest Benefit Club, apesar de ser aberto a parceiros não
vinculados ao colégio, sempre visando beneficiar nossas famílias e seus
negócios, adicionou recentemente algumas restrições à esses que estão
no termos de uso.

O  CLUBE  DE

VANTAGENS  PARA

TODA FAMÍLIA

EVEREST

2021



1. O Clube de Vantagens Everest estabelece
parcerias que concedam descontos e benefícios na
compra de produtos e serviços.

2. O Colégio Internacional Everest limita-se
exclusivamente a divulgar os descontos e benefícios,
sendo estes de responsabilidade das empresas
parceiras. 

3. A relação comercial para aquisição de um produto
ou serviço se dá exclusivamente entre a empresa
parceira e o respectivo contratante. O Colégio
Internacional Everest não se responsabiliza pelo
pagamento, pela entrega do bem ou pela prestação
do serviço, por prazos de entrega ou pela qualidade
do produto ou serviço. Eventuais reclamações
referentes aos produtos e serviços devem ser
dirigidas pelo contratante diretamente às empresas
parceiras.

4. A divulgação de uma oferta pelo Clube de
Vantagens Everest não é garantia de menor preço.  
 O Colégio Internacional Everest recomenda sempre
que seja feita uma pesquisa de preços antes de
comprar um produto ou contratar um serviço.

5. Benefícios podem ser criados, alterados ou
excluídos a qualquer momento, sem comunicação
prévia.

6. Visando beneficiar os empreendimentos de nossas
famílias, será vetada a entrada de empresas
externas, cuja a natureza do negócio seja a mesma já
existente. Sendo permitida somente a inclusão de
empreendimentos de mesma natureza, se o negócio
for de uma de nossas famílias. 

Conheça em breve nossos parceiros e aproveite!

TERMOS DE USO


