CAROS ALUNOS,
PROFESSORES E
FUNCIONÁRIOS
A CORT FACILITA A DECORAÇÃO DO SEU
APARTAMENTO!
PACOTE LOFT

PACOTE BÁSICO

Inclui TV e um conjunto de móveis para quarto.

Para espaços maiores com um conjunto de móveis
para sala de jantar.

Cama queen size com cabeceira, cômoda, colchão, mesa de cabeceira,
abajur e TV 32 pol.

PACOTE STUDIO
SALA DE ESTAR: Sofá, mesa de centro, luminária de chão
QUARTO: Cabeceira, colchão, cômoda, mesa de cabeceira e abajur
OUTRO: 2 banquetas de bar

SALA DE ESTAR: Sofá, cadeira, mesa de centro, mesa lateral, abajur
SALA DE JANTAR: Mesa de jantar com 4 cadeiras
QUARTO: Cabeceira, colchão, cômoda e espelho, mesa de cabeceira e
abajur

PACOTE URBANO

PACOTE ACADÊMICO

A mesma mobília do Pacote Studio com uma mesa e
duas cadeiras para a sala de jantar, em vez de duas
banquetas de bar.

A mesma mobília do Pacote Básico com escrivaninha,
cadeira e luminária, em vez de mesa e cadeiras para sala
de jantar.

PREÇOS*

PREÇOS*

USD 99/mês para 12 meses de aluguel
USD 129/mês para 9 meses de aluguel
USD 199/mês para 6 meses de aluguel

USD 119/mês para 12 meses de aluguel
USD 159/mês para 9 meses de aluguel
USD 239/mês para 6 meses de aluguel

Para espaços menores.

Para espaços menores com um conjunto de móveis
para sala de jantar.

n

Três cômodos decorados, com toda mobília que você
precisa para sentir-se confortável em sua casa nova.

Para espaços maiores com área de estudo.

 dicione outro conjunto de móveis para o quarto por apenas USD 64/mês com aluguel de 12 meses* (preço um pouco
A
mais alto por um período de aluguel menor).
(Inclui cabeceira, colchão, cômoda, mesa de cabeceira e abajur.)

n

 dicione o Pacote Estudo por apenas USD 29/mês com 12 meses de aluguel* (preço um pouco mais alto para um período
A
de aluguel menor).
(Inclui escrivaninha, cadeira e luminária.)

* Os preços são mensais. Não há outros descontos aplicáveis. É necessário apresentar uma identificação de estudante válida. A mobília é do Pacote seleto do Gerente. O pagamento inicial
inclui o aluguel do primeiro mês e taxas aplicáveis.
Enquanto durar o estoque. Não estão inclusos impostos sobre vendas, taxas de transporte e danos materiais. Os preços das embalagens estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Peça a sua mobília hoje mesmo!
855.435.9133
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