
 
 
 
 
 
 
 
 

Awesome Gapps, Inc 
149 E 36th Street 
New York, NY 10016 
support@yet-another-mail-merge.com 

 INVOICE 
 

 
 

 
 

INVOICE NUMBER INVOICE DATE 

YAMM-IND-R-98003-V  2019-03-26 

  
 

  
 
 
 

 
COMPANY INFORMATION 

rigoni@feliperigoni.com 

PLAN PURCHASED AMOUNT (USD) STATUS 

Individual $28 / year PAID 

Google account: relacionamento@feliperigoni.com 
Start Date: 2019-03-26 
Transaction ID: 0EC99201FV182673F 
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Dep. FELIPE RIGONI

De: service@paypal.com.br

Enviado em: terça-feira, 26 de março de 2019 14:58

Para: Felipe Rigoni Lopes

Assunto: Você enviou um pagamento recorrente no valor de $28,00 USD

  

  

 

  
26 MAR 2019 14:57:58 BRT

ID da Transação: 53X296864U514531P 

  

  Você enviou um pagamento recorrente  

  

  Olá, Felipe Rigoni Lopes  

Você enviou um pagamento recorrente para Awesome Gapps, Inc. Consulte os detalhes:  

Valor enviado por: R$115,40 

Valor enviado para: $28,00 USD 

Taxa de câmbio: 1 BRL = 0,242625 USD 

Para: Awesome Gapps, Inc 

Por: Yet Another Mail Merge - Individual Plan 

Site do Serviço de atendimento ao cliente: https://www.sites.google.com/site/scriptsexamples/ 

E-mail do Serviço de atendimento ao cliente: sales@addonsforgapps.com 
 

Informações do pagamento recorrente 

Identificador do pagamento recorrente: I-WKTL2FW5UNAC 

Valor de cada parcela: $28,00 USD 

Periodicidade do pagamento: Anual 

Data do primeiro pagamento: 26 MAR 2019 

Meio de pagamento: Visa Cartão de Crédito XXXX-XXXX-XXXX-1817 
 

Dados do próximo pagamento 

Data de vencimento da próxima fatura: 26 MAR 2020 
 

Conversão de moeda: Para concluir esta transação, você escolheu converter o valor total de sua 

compra internacional para reais brasileiros. A taxa de câmbio informada foi determinada por uma 
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instituição financeira independente e inclui a tarifa de processamento do PayPal. Para obter mais 

informações sobre tarifas, consulte nosso Contrato do Usuário . 

Para alterar ou cancelar seu contrato com Awesome Gapps, Inc, acesse a sua conta do PayPal, vá até 

a página Perfil e clique em Meus pagamentos pré-aprovados. 

 

Obrigado, 

PayPal  
  

 

 

 

  
 

Ajuda  | Central de segurança   

  Não responda a esta mensagem. Para entrar em contato conosco, clique em Fale Conosco.   

  

Não responda a esta mensagem. Este e-mail foi enviado por um sistema automático que não processa respostas. 

Para obter ajuda, acesse sua conta do PayPal e clique no link Ajuda e Contato na parte inferior de qualquer 

página de nosso site. Em caso de dúvidas, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente do PayPal: 

0800-047-4482, disponível 24 horas por dia, sete dias por semana. Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala, 

entre em contato conosco pelo telefone 0800-729-7252.  

Caso já tenha entrado em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente, e a solução apresentada não tenha sido 

suficiente, você pode ligar para a Ouvidoria do PayPal, pelo 0800-047-4224. O serviço está disponível de segunda a sexta-feira, 

das 08h às 18h, exceto feriados. 

Copyright © 1999-2019 PayPal. Todos os direitos reservados. 

PayPal PPX000798:N/A:9ba10a1aaf433 

 

  

   

 


