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Localizador 
0FVMG1

Data da Reserva 
02/09/2018 14:40:33

Reservado por 
Usuario B2C

Agente Emissor 
LojaB2C - Passaredo
Transportes Aéreos

ALVES ROCHA, JOSE 1008-921231 Voado K5PLUS
Nome do Passageiro E-Ticket Status Tarifa

Tarifa: R$ 374,00
Taxa de embarque : R$ 24,57

 
Total Pago: R$ 398,57

Cartão Crédito Visa TEF: R$ 398,57

 
4000-1777 

www.voepassaredo.com.br

SAC: 0800.770.3757  
Central de Vendas: 4000-1777  

www.voepassaredo.com.br  
 

Nota A em classificação realizada pela ANAC, com o maior espaço
entre as poltronas. Passaredo, voando cada vez mais alto com mais

conforto aos seus passageiros.

Passaredo Transportes Aéreos 
Av. Thomaz Alberto Whately S/Nº Lote 16 
14078550 - RIBEIRAO PRETO - São
Paulo  
CNPJ - 00512777000135 
IE - 582656638110 

Comprovante de venda

Bilhete dep. Jose Rocha

DADOS DA RESERVA
 

 
DADOS DO VOO

Vitória da Conquista(VDC) - Salvador(SSA)    Saída: 02/09/2018 21:55:00   Chegada: 02/09/2018
22:55:00
Voo: 2246      Cia Aérea: Passaredo

 
 
 
 
 

 

 
 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:
 

Web check-in indisponível para clientes que adquiriram suas passagens através dos nossos
parceiros GOL e LATAM.

  1-Comparecer para embarque 01 (uma) hora antes da partida do voo, apresentando o documento de
identificação com foto recente, e nome idêntico ao informado na reserva. 
 
  2-O bilhete não é endossável. 
 
  3-O bilhete eletrônico é válido por um ano da data de emissão. No entanto, a tarifa é válida somente para as
datas do voo especificado. 
 
  4-Regras para Remarcações/Reemissões ou Reembolso variam de acordo com a classe tarifária do bilhete. Para
maiores informações consulte a Empresa Aérea. 
 
  5-A franquia de bagagem despachada para bilhetes emitidos até a data de 30/06/2017 é de 23 Kg para bilhete
adulto e, também, de crianças de 02 à 12 anos incompletos. Criança de colo (até 2 anos incompletos), que não
ocupa assento separado, não possui franquia de bagagem a ser despachada, no entanto, é permitido levar sem
custo: um carrinho de bebê (desmontável, que se fecha completamente), ou uma cesta, ou um bebê conforto. 
    A partir da data de 01/07/2017 a franquia de bagagem despachada varia de acordo com o Perfil Tarifário do
bilhete emitido. Bilhetes pertencentes ao Perfil PROMO não tem franquia inclusa, sendo possível o despacho
apenas como contrato de peça adicional. OS Perfis BÁSICA e CLÁSSICA dão direito a 1 peça de até 23kg para
bilhete adulto e, também, de crianças de 02 à 12 anos incompletos. E os bilhetes emitidos pertencentes ao Perfil
TOP têm direito ao despacho de até 2 peças com peso de até 23kg tanto para bilhete adulto, como também, de
crianças de 02 à 12 anos incompletos. Verificar as condições completas nos canais de comunicação da empresa. 
    6-Favor reconfirmar com até 72hrs de antecedência da saída de seu voo. 
 
  7-Em São Paulo - Guarulhos os embarques e desembarques da Passaredo são realizados no Terminal 1. 
 
 

O contrato de transporte de passageiros encontra-se disponível em nossas lojas ou no nosso site. 
 

 A sua escolha é muito importante para nós! 
 

 
 
 
 
 

 

Zenith - Evolution must be simple.
 

Imprimir

Carlos Eduardo - Comercial <carlos.camara@voepassaredo.com.br>

ter 04/09/2018 09:50

Para:rose_mello@hotmail.com <rose_mello@hotmail.com>;

http://backoffice.voepassaredo.com.br/Legacy/o_rsv.asp?LR=0FVMG1&E=S&IdentificadorReserva=
http://www.voepassaredo.com.br/
http://backoffice.voepassaredo.com.br/Legacy/www.voepassaredo.com.br

