
PROCEDIMENTO – DENIS EXCURSÕES 

 

FICHA PARA AQUISIÇÃO DE PACOTE VIA DEPÓSITO BANCÁRIO 

Segue o nosso procedimento para aquisição do pacote para o 

EVENTOS – TRANSPORTE SHOWS INTERNACIONAIS 

Leia com atenção abaixo as nossas instruções para adquirir o seu 

pacote, é necessários segui-las, confira abaixo: 

Atenção leia com atenção os itens abaixo aquisição do pacote: 

- O Preenchimento da ficha com os dados solicitados, é necessário 

o envio junto com o comprovante de pagamento 

- Todos os preços divulgados deste evento poderão sofrer 

alterações sem aviso prévio  

- As Reservas do pacotes somente será efetuada após confirmação 

do seu pagamento em contaeo envio da ficha com o comprovante. 

- Mesmo estando pago e se caso ocorrer virada de lote eo 

comprovante não chegar no prazo, especificado acima, ficar ciente 

que será cobrado pelo lote vigente do dia que chego o 

comprovante em nossas mãos. 

- Caso o evento ESGOTAR, os lugares o valor pago será 

Reembolsado . 

- Indicamos na hora que adquirir o seu pacote , 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. 

 

- Atenção : 

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 

 

PARA ADQUIRIR O SEU PACOTE É NECESSÁRIO O 

PREENCHIMENTO DA FICHA ABAIXO : 

NOME COMPLETO : 

RG:CPF: 

CEL :                                      TELEFONE FIXO: 

IDADE:EMAIL: 

WHATTS: 

 

QUAL SHOW  VOCÊ PRETENDE IR? 

(   ) ED SHEERAN (   ) 12hs   (   )15 hs 

QUAL CIDADE  DE EMBARQUE? 

(   ) PRAIA GRANDE 

(   ) SÃO VICENTE  

(   ) SANTOS   

QUAL LUGARES VOCÊ PRECISA: 

QUANTIDADE___________________ 

 

 



PROCEDIMENTO PARA PAGAMENTO : 

Segue as contas abaixo para você adquirir: 

Banco Bradesco: 

Agencia 6547 - Conta Corrente : 7242-7 

Favorecido: Denis Alfredo Cardoso ME -  Cnpj:045768220001-76 

 

Banco Itaú: 

Agencia 6419 - Conta Corrente : 14565-8 

Favorecido: Denis Alfredo Cardoso ME - Cnpj:045768220001-76 

 

Banco Santander : 

Agencia 1546 - Conta Corrente :01-005541-0 

Favorecido: Denis Alfredo Cardoso  

 

Banco Bradesco: 

Agencia 6547 - Conta Corrente : 7243-5 

Favorecido: Denis Alfredo Cardoso  

 

O comprovante + ficha você devera colocar no 

 Assunto   

SHOW INTERNACIONAL  + ARTISTA + DATA* 

enviar a ficha + comprovante para o email: 

Denisexcursoes.comprovante.pago@gmail.com 

 

Dúvidas e Informações entre em contato 

Denis Excursões Viagens e Eventos 

(13) 98135 -6590 / (13)99108-7776/ (13)99148-3983 / (13)78102475 

mailto:Denisexcursoes.comprovante.pago@gmail.com


Fixo: (13) 3472-7847 –das 11:00 as 21:00 

Infowhatts: (13) 98135 -6590 ou  (13) 7810-2475 

VISITE NOSSO SITE : 

www.denisexcursoes.com.br 

Pagamento via cartão acesse nossa loja online: 

http://loja.denisexcursoes.com.br/ 
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