PROCEDIMENTO – DENIS EXCURSÕES

FICHA PARA AQUISIÇÃO DE PACOTE VIA DEPÓSITO
BANCÁRIO
Segue o nossoprocedimento para aquisição do pacote
CARNAVAL BLOCO DO URSO - 2017
Leia com atençãoabaixo as nossasinstruções para adquirir o
seupacote, é necessáriossegui-las, confiraabaixo:
Atençãoleia com atençãoositensabaixoaquisição do pacote:
- O Preenchimento da ficha com os dados solicitados, é
necessário o enviojunto com o comprovante de pagamento
- Todosospreçosdivulgadosdesteeventopoderãosofreralteraç
õessemavisoprévioconformesolicitação da organização do
evento.
- O pacotequecomercializamos, é apenas para maiores de 18
anos
- As
Reservas
do
pacotessomenteseráefetuadaapósconfirmaçãodo
seupagamentoemcontaeoenvio da ficha com o comprovante.
Mesmoestandopago e se casoocorrervirada de
loteeocomprovantenãochegar no prazo,
especificadoacima,
ficarcientequeserácobradopelolotevigente do
diaquechego o comprovanteemnossasmãos.

- Caso o eventoESGOTAR, convitesoulugares o valor
pagoseráReembolsado .
- Indicamosnahoraqueadquirir o seupacote ,envie o
maisrápidoseucomprovanteemanexo para o email indicado
com a suafichapreenchida.
- NãoIremosaceitar de forma alguma e-mail apenas com o
numero de envelope ounumero do depósito, sem o
comprovanteemanexo
,ao
e-mail
serádeletadoautomaticamente.
- Atenção :
Nãoiremos de forma algumaaceitar o envio de comprovantes e
nemfichasporWhattsApp, somenteseráaceitoapenas as fichas
e comprovantespor via e-mail
- As reservasserãoapenasconfirmadasnaseguinte forma:
- Casoefetue o pagamentoDireto no Caixa
(aconfirmação da reservaematé 18horas)
- Casoefetue

o

TransferênciaBancária(a

pagamento
confirmação

Via
da

reservaematé 12 horas)
- Casoefetue o pagamento Via Ted ou Doc
(aconfirmação da reservaematé 24
horas)

-

Casoefetue

o

pagamentoCaixaEletrônico(a
confirmação da reservaematé 48 horas)
Envieseucomprvantepreferencialmenteemhoráriobancário das
10:00hs as 16:00hs (segunda á sexta).
Comprovantesenviadosapós o horáriobancário ,oucasoefetue
no final de semana , por favor
ficarcientequecobraremospelolotevigente do próximo, diaútil.

Independente do pagamentotersidoefetuadona data
anterior, casovire o lotecobraremos o valor do lotevigente
do evento, ficando o valor á faltar a completarpelocliente*
Evite transtornos e faça o possível para fazerdurante o
períodomencionado.
* O DENIS EXCURSÕES se reserva o direito de cancelaraatividadeemcaso de
avaliação de riscoemfunção de condiçõesclimáticasou outros fatoresrelacionados.
Assimcomocasonão se atinja o númeromínimo de 13 {para van} 24 (PARA MICRO) e
38{para onibus } participantesporela, estipuladoematé 48 horas antes do embarque,
semônusalgum. casotenhapago sera ressarcido o valor;

Comprovantesenviadosapós o horáriobancário ,oucasoefetue
no final de semana , por favor
ficarcientequecobraremospelolotevigente do próximo, diaútil.
PARA ADQUIRIR O SEU PACOTE É
NECESSÁRIO O PREENCHIMENTO DA FICHA
ABAIXO :
ENVIAR OS SEGUINTES DADOS JUNTO COM O
COMPROVANTE DE PAGAMENTO:
NOME COMPLETO :
RG:
CPF:
CIDADE:
CEL DE CONTATO:
TELFIXO:
LINK FACEBOOK:
EMAIL:
WHATTS:
QUARTO:
( ) QUADRUPLO ( )TRIPLO ( ) DUPLO
QUANTIDADE ___________________________
PROCEDIMENTO PARA PAGAMENTO

:Segue as contasabaixo para vocêadquirir:
BancoBradesco:
Agencia 6547 - ContaCorrente : 7242-7
Favorecido: Denis Alfredo Cardoso ME - Cnpj:045768220001-76
BancoItaú:
Agencia 6419 - ContaCorrente : 14565-8
Favorecido: Denis Alfredo Cardoso ME - Cnpj:045768220001-7
BancoSantander :
Agencia 1546 - ContaCorrente :01-005541-0
Favorecido: Denis Alfredo Cardoso
BancoBradesco:
Agencia 6547 - ContaCorrente : 7243-5
Favorecido: Denis Alfredo Cardoso
O comprovante + fichavocêdeveracolocar no
Assunto
–BLOCO DO URSO 2017 - DENIS EXCURSOES
enviar a ficha + comprovante para o email:
Denisexcursoes.comprovante.pago@gmail.com
Dúvidas e Informações entre
emcontatoDenis ExcursõesViagens e
Eventos

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

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

