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ATENÇÃO  
ESTUDANTES

A CORT OFERECE UMA FÁCIL DECORAÇÃO PARA 
O SEU APARTAMENTO!
O PACOTE BÁSICO 
Comer, Relaxar e Dormir.  

$99 para locação de 12 meses* 
$129 para locação de 9 meses* 
 
Três cômodos entregues e montados, proporcionando toda a 
mobília que você precisa para estar confortável enquanto mora na 
universidade. 
 
SALA DE ESTAR: SALA DE JANTAR:  QUARTO: 
Sofá Mesa de jantar Cabeceira da cama 
Cadeira 4 cadeiras de jantar Jogo de colchão 
Mesa de centro  Cômoda e espelho 
Mesa lateral  Mesa de cabeceira 
Abajur de mesa  Abajur de mesa 

 

O PACOTE ACADÊMICO 
Foco Nos Estudos. 

$99 para locação de 12 meses* 
$129 para locação de 9 meses* 
 
O mesmo conforto que o Pacote Básico com uma escrivaninha, 
cadeira e abajur ao invés de uma mesa de jantar e cadeiras. 
 
SALA DE ESTAR: SALA DE JANTAR: QUARTO: 
Sofá Escrivaninha Cabeceira da cama 
Cadeira Cadeira Jogo de colchão 
Mesa de centro Abajur Cômoda e espelho 
Mesa lateral  Mesa de cabeceira 
Abajur de mesa  Abajur de mesa

O PACOTE ENTRETENIMENTO 

Equilibre o Seu Tempo na Universidade. 

$199 para locação de 12 meses* 
$249 para locação de 9 meses* 
 
Este pacote inclui a mobília do quarto, sala de jantar, sala de 
estar e de estudo. Nossa TV de 32 polegadas completa o pacote. 
 
SALA DE ESTAR: SALA DE JANTAR: QUARTO: 
Sofá Mesa de jantar Cabeceira da cama 
Cadeira 4 cadeiras de jantar Jogo de colchão 
Mesa de centro Escrivaninha Cômoda e espelho 
Mesa lateral Cadeira Mesa de cabeceira 
Abajur de mesa  Abajur de mesa Abajur de mesa 
TV LCD de 32 polegadas e rack 

*  Preço por mês. Outros descontos não se aplicam. Carteira de estudante válida deve ser apresentada. Os móveis do pacote são escolhidos pelo gerente. O pagamento 
inicial inclui o primeiro mês de locação e taxas aplicáveis. Enquanto o estoque durar. Impostos de venda, isenção e taxas de transporte não estão incluídos. 

Encomende sua mobília hoje!

VIVA. TRABALHE. CELEBRE.

Adicione um quarto em qualquer pacote 
por apenas $55.00
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