
Dados do pagamento

Lembretes para sua viagem

Outros avisos importantes

Sua compra foi realizada com sucesso! Obrigada por

escolher a Azul,



Código da Reserva: ZBLK3P

Domingo, 5  ago 2018 às 14:10

Brasília (BSB) São Paulo - Campinas (VCP)

Utilize o código de barras para agilizar o check-
in nos Totens da Azul

Voo AD 2613

Embraer 195

14:10
BSB

 15:50
VCP

 Check-in disponível 72h antes do voo

Passageiro Trecho Assento Bagagens 

LUIZ ODORICO ANDRADE BSB-VCP   3D

IDA Domingo, 5 ago 2018
Brasília (BSB) São Paulo - Campinas (VCP)



IDA (BSB - VCP)

Preço da tarifa: R$ 1.449,90

Taxas e impostos: R$ 28,03

Subtotal R$ 1.477,93

Assentos R$ 60,00

Total R$ 1.682,92

Dados do comprador

LUIZ ODORICO ANDRADE
SQN 405 BL I APT 104
CEP 70845090

ASA NORTE - DF - Brasil
Telefone:

Forma de Pagamento Nº Parcelas Status Total da compra

Dinheiro 0x Pagamento Aprovado R$ 1.682,92


Leve

documento de

identificação

com foto


Chegue com

antecedência


Marque seu

assento


Faça seu

check-in pela

Internet

1. Comparecer para o embarque 1 (uma) hora antes da partida do voo, munido de documento de
identificação original com fotografia.

2. O bilhete não é endossável.



O contrato de transporte de passagens encontra-se disponível em nossas lojas ou em nosso site.
A sua escolha é muito importante para nós!

3. O bilhete eletrônico é válido por um ano após a data de emissão. No entanto, a tarifa é válida somente para
as datas do voo especificado.

4. Para remarcação, remissão, reembolso e não comparecimento ao embarque (noshow), consulte
penalidades no site voeazul.com.br, na seção Dúvidas Frequentes.

5. No caso de reembolso, contatar a companhia aérea no telefone 4003-1118.

http://querovoar.abear.com.br/


 

Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939 | Edif. Castello Branco Office Park - Torre Jatobá - 9º Andar. 
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DECLARAÇÃO DE EMBARQUE 

 
 
 

 
  

 
 

AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A., com sede à Avenida Marcos 

Penteado de Ulhôa Rodrigues, nº 939 – Edifício Castello Branco Office Park – 

Torre Jatobá – 9º andar, Alphaville, Município de Barueri, Estado de São Paulo, 

CEP 06460-040, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.296.295/0001-

60, declara, para os devidos fins, que o(a) passageiro(a) Luiz Odorico Andrade 

possuía reserva nº ZBLK3P, para embarque no voo nº 2613, em 05/08/2018, às 

14h10, referente ao trecho Brasília (BSB) – Campinas (VCP), tendo pago o 

importe total de R$ 1.682,92.  

 

 

 

Barueri, 13 de agosto de 2018. 

 

 

AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. 

 
 



Odorico Monteiro <agenda.odorico@gmail.com>

Contato com Azul Linhas Aéreas – Protocolo: AZ6593573 
1 mensagem

Azul Linhas Aéreas <no-reply@voeazul.com.br> 13 de agosto de 2018 12:51
Para: AGENDA.ODORICO@gmail.com

Olá Luiz!

Informamos que sua solicitação registrada sob o protocolo AZ6593573 referente ao código de reserva ZBLK3P foi
analisada e finalizada.

Declaração de embarque esta em anexo.

Seu contato é de suma importância para nossos serviços, afim de que possamos avaliar nossos processos e
cada vez mais estreitar a relação com nossos clientes.

Em caso de dúvida, por favor, entre em contato com nossa central de atendimento através do telefone 4003-1118.

Atenciosamente, 

 
Daniele Volett 
Relacionamento ao Cliente 
Tel: 55 11 4003-1118

Fax: 55 11 3355-4258

Azul Linhas Aéreas Brasileiras

Argentina: +54 11 5984 5178

USA and Canada: +1 844 499 2985 (toll free)

Call us at: +55 11 4003 3255 (calls collect are not accepted) from 06am thru 12am (Brasília’s time).

Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A sua utilização, cópia e divulgação
não autorizadas são proibidas. Caso tenha recebido esta mensagem por engano, por favor, informe ao remetente
e apague-a juntamente com seus anexos. | This message may contain confidential and privileged information.
Unauthorized use, disclosure or copying is prohibited. If you are not the intended recipient, please advise the
sender and delete this message and any attachment.
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https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=f139039906&view=att&th=16533fc6cb3eaedd&attid=0.1&disp=attd&safe=1&zw

