
PROCEDIMENTO – DENIS EXCURSÕES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FICHA PARA AQUISIÇÃO DE PACOTE VIA DEPÓSITO BANCÁRIO 

 

Segue o nossoprocedimento para aquisição do pacote 
 

RODEIO DE AMERICANA 2018 
 

Leia com atençãoabaixo as nossasinstruções para adquirir o seupacote, é 
necessáriosegui-las, confiraabaixo: 

 

Atenção  

leia com atençãoositensabaixo PARA aquisição do pacote: 
 

- O Preenchimento da ficha com os dados solicitados, é necessário o 
envio junto com o comprovante de pagamento  

- Todosospreçosdivulgadosdesteeventopoderãosofreralteraçõessem 
aviso prévioconformesolicitação da organização do evento. 

- O pacote que comercializamos, é apenas para maiores de 18 anos. 
 

- As Reservas do pacotessomenteseráefetuadaapósconfirmação do 
seupagamentoemcontaeo envio da ficha com o comprovanteemanexo. 

 

Como adquirir: 
 

Preencha a fichaabaixocom seus dados solicitados para a reserva, 
escolhaseupacote e envie junto com o comprovante de pagamento. 

 

NOME COMPLETO :  
RG: CPF: 
CIDADE: 
CEL DE CONTATO:TEL FIXO:  
EMAIL:WHATTS: 



QUAL SHOWS ESCOLHIDO 

 

( )SÁBADO 09 JUNHO – WESLEY SAFADÃO + DENNIS DJ + SIMONE E SIMARIA 
( ) SÁBADDO 16 JUNHO – JORGE E MATEUS +ALOK DJ +CLEBER E KAUAN 
 

 

PACOTE ESCOLHIDO 

 

( ) PACOTE PISTA MEIA ENTRADA COM ONIBUS OPEN 
BAR ( ) PACOTE PISTA INTEIRA COM ONIBUS OPEN BAR 

 

(  ) PACOTE PISTA MEIA ENTRADA COM TRANSPORTE (SEM OPEN)  

(  ) PACOTE PISTA INTEIRA COM TRANSPORTE (SEM OPEN) 

 

( ) APENAS TRANSPORTE (SEM OPEN) 

(  ) APENAS TRANSPORTE (COM OPEN) 
 

 

QUANTIDE DE PACOTES : _________________________ 

 

QUAL CIDADE VOCE PRETENDE EMBARCAR? 

 

( ) PRAIA GRANDE- VILA TUPI 
( ) PRAIA GRANDE – TERMINAL TUDE BASTOS 

 

( ) SÃO VICENTE – EXTRA PRESIDENTE WILSON 

 

() SANTOS EXTRA ANA COSTA 

 

( ) SÃO PAULO – METRO JABAQUARA 

 

 

PROCEDIMENTO BANCÁRIO 
 

Confiraquaisbancosvocêpodeefetuar o seupagamento e adquirir 
o seupacotesegue as contasabaixo para vocêadquirir: 

 

Banco Bradesco: 

Agencia 6547 - ContaCorrente : 7243-5 

Favorecido: Denis Alfredo Cardoso  
 
Banco Itaú:  

Agencia 6419 - ContaCorrente : 14565-8 

Favorecido: Denis Alfredo Cardoso ME – Cnpj:045768220001-7 

 

Banco Santander : 
 

Agencia 1546 

ContaCorrente :01-005541-0 

Favorecido: Denis Alfredo Cardoso 



Banco do Brasil: 
Agencia: 0718-8 – Contapoupança: 9925-2 –variação 51 

Favorecido: Denis Alfredo Cardoso 

 

- Os dados vocêenviaraassim  
- Assunto PACOTE AMERICANA DEPOSITO*  
- para o email:  
- denisexcursoes.comprovante.pago@gmail.com 

 
 

Confirmação do pagamento: 
 

As reservasserãoapenasconfirmadasnaseguinte forma: 
 

Direto no Caixa  

(confirmação da reservaematé 18horas) 

Via TransferênciaBancária  

(confirmação da reservaematé 12 horas) 

Via Ted ou Doc 

(confirmação da reservaematé 24 horas)  

CaixaEletrônico 

(confirmação da reservaematé 48 horas) 

 
 

Envie seu comprovante preferencialmente em horário 
bancário das10:00hs as 16:00hs (segunda á sexta). 

 

Comprovantes enviados após o horário bancário ,ou caso efetue no final 
de semana , por favor ficar ciente que cobraremos pelo lote vigente do 
próximo, diaútil. 

 

Independente do pagamento ter sido efetuado na data anterior, caso vire 
o lote cobraremos o valor do lote vigente do evento, ficando o valor á 
faltar a completar pelo cliente* 

 

Evite transtornos e faça o possível para 

fazer durante o período mencionado. 
 
 

Atenção: 



 

- Indicamos na hora que adquirir o seu pacote e envie o mais 
rápido seu comprovante em anexo para o email indicado com 
a sua ficha preenchida. 

 
- Não Iremos aceitar de forma alguma e-mail apenas com o numero 

de envelope ou numero do depósito, sem o comprovante em 
anexo ,ao e-mail será deletado automaticamente. 

 
- Não iremos de forma alguma aceitar o envio de comprovantes 

e nem fichas por WhattsApp, somente será aceito apenas as 
fichas e comprovantes por via e-mail 

 
- Todos os preços divulgados deste evento poderão sofrer 

alterações sem aviso prévio conforme solicitação da 
organização do evento. 

 
- As Reservas do pacotes somente será efetuada após confirmação 

do seu pagamento 
 

- Caso tenha alguma duvidas Sobre cancelamento acesse 
nosso site www.denisexcursoes.com.br ,na parte de duvidas 
e confira.  

- Caso o evento ESGOTAR, o valor pago será Reembolsado . 
 

Observações: 
 

- O DENIS EXCURSÕES se reserva o direito de cancelar a 
atividade em caso de avaliação de risco em função de 
condições climáticas ou outros fatores relacionados 

 
- Assim como caso não se atinja o número mínimo de 13 {para 

van} 24 (PARA MICRO) e 38{para onibus } participantes por ela, 
estipulado em até 48 horas antes do embarque, sem ônus algum. 
Caso tenhapagosera ressarcido o valor; 

 
- Dúvidas e Informações entre emcontato  
- Denis ExcursõesViagens e Eventos  
- (13) 98135 -6590 / (13)99108-7776/   
- Fixo: (13) 3472-7847 –das 11:00 as 20:00  
- Infowhatts: (13) 98135 -6590 ou (13) 99108-7776  
- VISITE NOSSO SITE :  
- www.denisexcursoes.com.br 

 
- Pagamento via cartãoacessenossaloja online: 
http://loja.denisexcursoes.com.BR 



 


