Na volta às aulas,

OS LIVROS DO SEU
FILHO ESTÃO NO

SM DIRETO!
FÁCIL, PRÁTICO
E SEGURO.

APROVEITE!
Condições especiais para compras
realizadas em novembro e dezembro
PARCELAMENTO EM ATÉ

12x

SEM
JUROS*

*A partir de janeiro
em até 8x sem juros

SMDIRETO.COM.BR

CONFIRA O PASSO A PASSO
PARA VOCÊ COMPRAR COM
RAPIDEZ E SEGURANÇA NO SM DIRETO:
Acesse o site
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2

www.smdireto.com.br

Insira o voucher fornecido pela escola.

49622F14
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Digite o nome completo do aluno
e acesse a lista dos livros escolhidos
pela escola.
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Confira os livros e preencha o cadastro
com seu nome completo e demais
dados (não se esqueça do CEP, para a
emissão da NF do seu pedido).
Escolha a forma de pagamento.
Importante: fique atento à data de
vencimento do boleto.
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Caso a opção seja cartão de crédito, você pode parcelar
em até 12x SEM JUROS, de acordo com a data de compra.

Após finalizar o procedimento, você visualizará a tela de confirmação com o seu
número do pedido e, além disso, receberá
um e-mail com as informações da compra.
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A qualquer momento, você poderá consultar os detalhes
do pedido, acessando a área do usuário.

Aproveite! Compre on-line em:

VIU COMO É FÁCIL?

SMDIRETO.COM.BR

Na volta às aulas, garanta os livros
do seu filho com descontos exclusivos
e sem sair de casa!

FÁCIL, PRÁTICO E SEGURO.

Colégio Madre Clélia
De acordo com o ano de ensino do aluno
utilize o número do voucher para compra no site

Ano
o

1 ano - EF1
o

Voucher
9491F17

Ano

Voucher

o

9496F27

o

6 ano - EF2

2 ano - EF1

9492F17

7 ano - EF2

9497F27

3o ano - EF1

9493F17

8o ano - EF2

9498F27

4o ano - EF1

9494F17

9o ano - EF2

9499F27

o

5 ano - EF1

9495F17

