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cicero Santos <cicerosantos2201@gmail.com>

Confirmação de compra
2 mensagens

Expresso Guanabara Web <internet@expressoguanabara.com.br> 4 de fevereiro de 2020 20:46
Para: Ciceero Santos Silva <cicerosantos2201@gmail.com>

Sua viagem já está garantida!
Prezado(a) Ciceero Santos Silva, sua compra no site da Expresso

Guanabara foi realizada com sucesso.

Detalhes da sua viagem

Fortaleza, CE - Joao Thome para Barbalha, CE

Expresso
Guanabara

Data da viagem
09/02/2020 - 20:00:00

● Poltrona 22

Nome Documento

cicero santos da silva 574.563.213-
53

Localizador
010131047786

Bilhete
10000114863956

● Poltrona 21

Nome Documento

robson correira
santana

026.941.393-
61

Localizador
010131047787

Bilhete
10000114863957

Detalhes do pagamento

Responsável Ciceero Santos Silva
Data de pagamento 04/02/2020
Total de passagens 2
Taxas e impostos R$ 14,84

Total R$ 200,34

https://mandrillapp.com/track/click/30021892/www.expressoguanabara.com.br?p=eyJzIjoibzlBdXpuS09kNEJBNW9zS0c2bjQ2S2NZaGJRIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDAyMTg5MixcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvd3d3LmV4cHJlc3NvZ3VhbmFiYXJhLmNvbS5iclxcXC8_dXRtX3NvdXJjZT10cmFuc2FjdGlvbmFsJnV0bV9tZWRpdW09Y3JtJnV0bV9jYW1wYWlnbj1zdWNjZXNzX2VtYWlsJnV0bV9jb250ZW50PWxvZ29faGVhZGVyXCIsXCJpZFwiOlwiYzEyMWE0YzFkOTdiNGEwNjhkZDhmNTczYjMyYzEzMDRcIixcInVybF9pZHNcIjpbXCJmNDlkNzczYzgyOTBkYTE5NDlmNTNhMGJjNmViZjNiN2YzY2EwOWFhXCJdfSJ9
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Orientações

Não se atrase! Retire sua passagem! Preciso imprimir?

Recomendamos que
você chegue com pelo
menos 1 hora antes do
embarque, respeitando

o horário de
funcionamento da

agência.

Apresente um
documento original com

foto (RG, CNH ou
Carteira de Trabalho) na

agência da viação,
respeitando o horário de

funcionamento da
agência.

A impressão desse
voucher não é

necessária. Preserve o
meio ambiente.

Seu número de pedido no website da Expresso Guanabara é WVKRG169

Este voucher não poderá ser utilizado como passagem. Você deverá trocá-lo pelos bilhetes munido dos
documentos dos passageiros.
Os horários de desembarque tratam-se de uma previsão.

Transferência ou Cancelamento de Passagem Rodoviária:

O cancelamento poderá ser feito até 5 horas antes do horário de embarque preenchendo um formulário
disponível em "Meu Pedido", no site da Expresso Guanabara. 

Segundo termos da ANTT (Associação Nacional de Transportes Terrestres), a transferência de horário
ficará condicionada à disponibilidade de passagens na data e horário desejados pelo usuário, ficando
ainda assegurado ao usuário a opção pela passagem com data e horário "em aberto", com validade de,
máximo, 12 (doze) meses, contados da data do bilhete original, ficando sujeito a reajuste de preço se não
utilizada dentro desse prazo. 

Nos casos de pagamento com cartão de crédito, a devolução dos valores pagos referentes ao valor da
passagem será efetuada de acordo com o repasse da Administradora à Operadora. 

Nos termos do art. 8o. $2o da Resolução no. 978 da ANTT, fica a transportadora autorizada a reter até 5%
(cinco por cento) do valor pago pela passagem rodoviária, a título de multa compensatória, no caso de o
passageiro realizar o cancelamento ou a transferência, dentro do prazo previsto no caput desta cláusula.
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Para: Cicero Santos Silva <cicerosantos2201@gmail.com>

Sua viagem já está garantida!

https://mandrillapp.com/track/click/30021892/www.expressoguanabara.com.br?p=eyJzIjoiT1RwNmM0cXZuT0dieEdXNXY2amlYTk1vNG1zIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDAyMTg5MixcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvd3d3LmV4cHJlc3NvZ3VhbmFiYXJhLmNvbS5iclxcXC8_dXRtX3NvdXJjZT10cmFuc2FjdGlvbmFsJnV0bV9tZWRpdW09Y3JtJnV0bV9jYW1wYWlnbj1zdWNjZXNzX2VtYWlsJnV0bV9jb250ZW50PWNvcHlyaWdodF9jbGlja2J1c1wiLFwiaWRcIjpcImMxMjFhNGMxZDk3YjRhMDY4ZGQ4ZjU3M2IzMmMxMzA0XCIsXCJ1cmxfaWRzXCI6W1wiZjQ5ZDc3M2M4MjkwZGExOTQ5ZjUzYTBiYzZlYmYzYjdmM2NhMDlhYVwiXX0ifQ
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=29b356b0a6&view=att&th=17012998e01ddebe&attid=0.1&disp=attd&safe=1&zw
https://mandrillapp.com/track/click/30021892/www.expressoguanabara.com.br?p=eyJzIjoidW9RRDdhckZNTnpTSmZZZmwxTVJBeU1wdU9ZIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDAyMTg5MixcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvd3d3LmV4cHJlc3NvZ3VhbmFiYXJhLmNvbS5iclxcXC8_dXRtX3NvdXJjZT10cmFuc2FjdGlvbmFsJnV0bV9tZWRpdW09Y3JtJnV0bV9jYW1wYWlnbj1zdWNjZXNzX2VtYWlsJnV0bV9jb250ZW50PWxvZ29faGVhZGVyXCIsXCJpZFwiOlwiZWVjODgzNDJkM2U2NDU5NTk3NTBjYWMzOGU4ZTQ3NmFcIixcInVybF9pZHNcIjpbXCJmNDlkNzczYzgyOTBkYTE5NDlmNTNhMGJjNmViZjNiN2YzY2EwOWFhXCJdfSJ9

