INFORMATIVO PARA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DIDÁTICO – PRESIDENTE KENNEDY - 2018
A Irium Educação desde 2003 vem consolidando sua posição no mercado e buscando cada vez mais
soluções completas para atender às necessidades dos nossos clientes. Sendo assim, oferecemos a venda direta de
material didático, através da nossa Loja Virtual com todas as formas de pagamento para escolha e comodidade do seu
cliente. O acesso é simples, veja abaixo:
Endereço da nossa loja virtual: www.irium.com.br/loja

- Clicar em loja

1º passo – Faça o cadastro, clicando no botão CRIAR CONTA. (Essa conta deverá conter os dados do comprador)
Ao criar a senha, favor anotar em algum lugar seguro, pois a mesma poderá ser solicitada posteriormente. Caso você
não lembre da sua senha é só clicar no campo “ESQUECI MINHA SENHA” que o sistema enviará para seu email uma
nova senha.
Ao terminar o cadastro clicar em CADASTRAR.
2º passo – Agora será necessário cadastrar o aluno(a) e a escola em que estuda.
No campo Código da Escola insira o seguinte código: 0403CPK (Atenção usar letras maiúsculas)
Após preencher clicar em ADICIONAR O ALUNO(A) , o nome cadastrado aparecerá logo abaixo e após conferir clicar
em CONCLUIR.
3º passo – Agora você deverá escolher o produto a ser adquirido, selecione a quantidade e clique em ADICIONAR.
4º passo – Clicar no ícone do carrinho, que está localizado no canto superior direito da tela, conferir o pedido e em
seguida clicar em FECHAR COMPRA
5º passo – Adicione o endereço que deverá ser do comprador, porém o produto será entregue na escola. Após o
preenchimento, clique em SALVAR. Escolha o endereço cadastrado e clique em CONTINUAR.
Abrirá uma tela para escolher as formas de pagamento. Que poderá ser no cartão de crédito ( acima de
R$ 200,00 em 6x sem juros) ou boleto parcelado da seguinte forma:
Educação Infantil – boleto á vista
Ensino Fundamental I - boleto parcelado em até 2 vezes sem juros ( livros semestrais)
Ensino Fundamental II - boleto parcelado em até 4 vezes sem juros ( livros bimestrais)
Ensino Médio - boleto parcelado em até 4 vezes sem juros ( livros bimestrais)
Após a escolha preencher com os dados solicitados e clicar em CONCLUIR
Se a escolha for por boletos deverá escolher a forma de parcelamento e clicar em CONCLUIR. Automaticamente abrirá
uma nova aba já com os boletos. A entrega do material estará condicionada ao pagamento do boleto em dia.
Se a escolha for pelo cartão de crédito você deverá preencher todos os dados solicitados, escolher a forma de
parcelamento e clicar em CONCLUIR. Esta compra estará assegurada pelo PAGSEGURO.
Ratificamos que o material será entregue na escola. A escola mediante a listagem atualizada da editora entregará o
material para o aluno. Qualquer dúvida entre em contato conosco.
Atenciosamente,
Irium Educação
Telefones: 0800 024 3665 / 2560-1349 /
atendimento@irium.com.br

(21) 99576-4491

