PROCEDIMENTO – DENIS EXCURSÕES

FICHA PARA AQUISIÇÃO DE PACOTE VIA DEPÓSITO BANCÁRIO
Segue o nossoprocedimento para aquisição do pacote

ARRAIAL DO CABO2018
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:
CIDADE:
CEL DE CONTATO:TEL FIXO:
EMAIL:WHATTS:

CPF:

( ) ARRAIAL DO CABO & CABO FRIO -16 Á 18 MARÇO
QUANTIDE DE PACOTES : _________________________
QUAL HOTEL ESCOLHIDO
( ) PACOTE ECONÕMICO SEM PASSEIO DE BARCO
( ) PACOTE TOP COMPLETO COM PASSEIO DE BARCO
QUAL TIPO DE ACOMODAÇÃO
( ) SEXTUPLO
( ) QUINTUPLO
( ) QUADRUPLO
( ) DUPLO CASAL
**acomodação a disponibilidadevaiconformeaopacoteescolhido
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 : 7242-7
Favorecido: Denis Alfredo Cardoso ME – Cnpj:045768220001-76
Banco Itaú:
Agencia 6419 - ContaCorrente : 14565-8
Favorecido: Denis Alfredo Cardoso ME – Cnpj:045768220001-7
Banco Santander :
Agencia 1546 - ContaCorrente :01-0055410 Favorecido: Denis Alfredo Cardoso

Banco do Brasil:
Agencia: 0718-8 – Contapoupança: 9925-2 –variação 51
Favorecido: Denis Alfredo Cardoso
Banco Bradesco:
Agencia 6547 - ContaCorrente : 7243-5
Favorecido: Denis Alfredo Cardoso
-

Os dados vocêenviaraassim
Assunto PACOTE ARRAIAL DO CABO –FINAL DE SEMANA-PAGAMENTO*
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)
Envieseucomprvantepreferencialmenteemhoráriobancário
das10:00hs as 16:00hs (segunda á sexta).
Comprovantesenviadosapós o horáriobancário ,oucasoefetue no final
de semana , por favor ficarciente que cobraremospelolotevigente do
próximo, diaútil.
Independente do pagamentotersidoefetuadona data anterior, casovire o
lotecobraremoso valor do lotevigente do evento, ficando o valor á faltar
a completarpelocliente*
Evite transtornos e faça o possível para fazerdurante o
períodomencionado.

Atenção:
- Indicamosnahora que adquirir o seupacote eenvie 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.
- Nãoiremos de forma algumaaceitar o envio de comprovantes e
nemfichasporWhattsApp, somenteseráaceitoapenas as fichas e
comprovantespor via e-mail
- Todosospreçosdivulgadosdesteeventopoderãosofreralteraçõessem
aviso prévioconformesolicitação da organização do evento.
- As Reservas do pacotessomenteseráefetuadaapósconfirmação do
seupagamento
- Casotenhaalgumaduvidas Sobrecancelamentoacessenosso
site www.denisexcursoes.com.br ,na parte de duvidas e
confira.
- Caso o evento ESGOTAR, o valor pagoseráReembolsado .
Observações:
- O DENIS EXCURSÕES se reserva o direito de cancelar a
atividadeemcaso 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.
Casotenhapagosera ressarcido o valor;
-

Dúvidas e Informações entre emcontato
Denis 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) 99108-7776
VISITE NOSSO SITE :
www.denisexcursoes.com.br
Pagamento via cartãoacessenossaloja online:
http://loja.denisexcursoes.com.BR

