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Julia Cruz <juliacunhacruz@gmail.com>

Recibo do seu bilhete eletrónico P2B64M: 3 Nov 2021 15:55 
1 mensagem

British Airways e-ticket <BA.e-ticket@email.ba.com> 29 de outubro de 2021 20:08
Para: juliacunhacruz@gmail.com

Recibo do seu bilhete eletrónico
Exmo.(a) Sr.(a) ,Ms Cortez da
cunha cruz,

Referência de reserva: P2B64M

Obrigado por fazer a sua reserva na British Airways.
Tipo de bilhete: Bilhete electrónico

Recibo do bilhete electrónico. O seu bilhete encontra-se no sistema, pelo que não irá receber
um bilhete de papel.

Se o titular do cartão de pagamento desta reserva for o passageiro a viajar, deverá levar o
cartão consigo ao aeroporto, para sua verificação antes de viajar.

A seguir

Visite gerir a minha reserva e imprima "O seu itinerário", um resumo atualizado da sua
reserva. Sugerimos que o leve consigo durante a viagem, uma vez que algumas autoridades
solicitam um itinerário de voo impresso.

Verifique se os dados dos itens adquiridos estão correctos. Se se enganou, pode cancelar a
sua reserva e solicitar o reembolso sem penalização, até 24 horas a partir do momento em
que efectuou a reserva original. Os reembolsos sob estas circunstâncias podem apenas ser
solicitados contactando os nossos centros de contacto.

Mais informações

Recomendamos também os seguintes serviços para o ajudar a desfrutar o mais possível da
sua viagem:

Adicione informações prévias dos passageiros (API)
Introduza agora a sua palavra-passe e os detalhes de contacto, que são
requeridos pelas autoridades governamentais, antes de poder voar.

Pagar para levar bagagem despachada adicional
Poupe custos adicionais com a bagagem pagando-a previamente em ba.com
antes do check-in. Depois de ter o check-in efetuado, só poderá pagar bagagem
adicional no aeroporto.

Consulte os nossos guias de viagem

https://ba.com/main/BOOK-WITH-CONFIDENCE?utm_source=BaEmail&utm_medium=ServEmail&utm_campaign=BE&USDOT=OpenBagCharges
https://ba.com/mmb/1?echannel=direct&code=wM6YZSMW3wTCTi4PxEuNJM7Eha%2F37%2BUnyFAoQ4S6mogKKUyAgFRyOPE9La7g2NNR&emailType=&topics=1AAN;2XBS;3VDN;4BTS;&elanguage=pt&elink=AA&type=click
https://ba.com/mmb/1?echannel=direct&code=wM6YZSMW3wTCTi4PxEuNJM7Eha%2F37%2BUnyFAoQ4S6mogKKUyAgFRyOPE9La7g2NNR&emailType=&topics=1AAN;2XBS;3VDN;4BTS;&elanguage=pt&elink=XB&type=click
http://ba.com/
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Saiba o que visitar e o que fazer, bem como locais para fazer compras e comer,
além disso consulte as previsões meteorológicas para os 7 dias seguintes.

Reserve previamente as excursões
Escolha entre 2500 experiências e reserve previamente, para evitar que os
eventos populares esgotem.

Estes são apenas alguns dos serviços disponíveis em gerir a minha reserva. Para os utilizar
ou para conhecer todos os serviços que temos para si, por favor clique abaixo.

O botão abaixo irá levá-lo diretamente para a sua reserva. Uma vez que este proporciona
acesso direto, apenas deve reencaminhar este e-mail se pretender que o destinatário aceda
à sua reserva e aos serviços relacionados com a mesma.

Gerir a minha reserva

O seu Itinerário

BA0519
British Airways | Euro Traveller | Confirmado

3 Nov 2021

15:55
Lisbon
Terminal 1

3 Nov 2021

18:55
Heathrow (London)
Terminal 5

BA1478
British Airways | Euro Traveller | Confirmado

3 Nov 2021

20:50
Heathrow (London)
Terminal 5

3 Nov 2021

22:20
Glasgow
Terminal M

Passageiro SRA TABATA CLAUDIA AMARALDEPONTES

MS JULIA CORTEZDACUNHACRUZ

Limite de bagagem

Limites de bagagem registada e de mão
Os limites de bagagem aplicam-se a cada passageiro incluído na reserva.

Voos Bagagem de mão Bagagem despachada

Lisbon to London 1 mala de mão/mala de
computador portátil e 1

1 malas de 23 kg

https://ba.com/mmb/1?echannel=direct&code=wM6YZSMW3wTCTi4PxEuNJM7Eha%2F37%2BUnyFAoQ4S6mogKKUyAgFRyOPE9La7g2NNR&emailType=&topics=1AAN;2XBS;3VDN;4BTS;&elanguage=pt&elink=VD&type=click
https://ba.com/mmb/1?echannel=direct&code=wM6YZSMW3wTCTi4PxEuNJM7Eha%2F37%2BUnyFAoQ4S6mogKKUyAgFRyOPE9La7g2NNR&emailType=&topics=1AAN;2XBS;3VDN;4BTS;&elanguage=pt&elink=BT&type=click
https://ba.com/mmb/1?echannel=direct&code=wM6YZSMW3wTCTi4PxEuNJM7Eha%2F37%2BUnyFAoQ4S6mogKKUyAgFRyOPE9La7g2NNR&emailType=&topics=1AAN;2XBS;3VDN;4BTS;&elanguage=pt&elink=MB&type=click
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mala de cabina adicional

London to Glasgow 1 mala de mão/mala de
computador portátil e 1
mala de cabina adicional

1 malas de 23 kg

 Limites de tamanho e peso
da bagagem de mão na
British Airways

Limites de tamanho e peso
da bagagem registada na
British Airways

Existem restrições relativas ao que pode transportar nas malas.

As malas registadas adicionais ou com excesso de peso poderão estar sujeitas a uma taxa
adicional.

Bagagem extra
Terá de pagar por bagagem que exceda o limite permitido.

Não pode pagar para levar malas adicionais para criança ou bagagem de mão adicional.

Pague malas adicionais utilizando Gerir a minha reserva

Despesas de bagagem suplementar por voo BA0519 e
BA1478
Lisbon to Heathrow (London)
3 Nov 2021 15:55
Heathrow (London) to Glasgow
3 Nov 2021 20:50

Bagagem extra Preço de aeroporto Preço pré-aeroporto*

1.º item da bagagem (máx.
23 kg)

EUR 75.00 EUR 75.00

2.º item da bagagem (máx.
23 kg)

EUR 75.00 EUR 75.00

Qualquer item adicional da
bagagem (máx. 23 kg)

EUR 75.00 EUR 75.00

Bagagem com peso a mais

Cada item da bagagem EUR 75 -

Pague malas adicionais utilizando Gerir a minha reserva

*Preço pré-aeroporto significa online ou por reserva via centro de contacto British Airways.

Informação muito importante
Se não efetuar o check-in das suas malas até ao seu destino final poderá pagar
taxas adicionais

https://www.britishairways.com/en-gb/information/baggage-essentials/hand-baggage-allowances
https://www.britishairways.com/en-gb/information/baggage-essentials/checked-baggage-allowances
https://www.britishairways.com/en-gb/information/baggage-essentials/liquids-and-restrictions
https://ba.com/mmb/1?echannel=direct&code=wM6YZSMW3wTCTi4PxEuNJM7Eha%2F37%2BUnyFAoQ4S6mogKKUyAgFRyOPE9La7g2NNR&emailType=&topics=1AAN;2XBS;3VDN;4BTS;&elanguage=pt
https://ba.com/mmb/1?echannel=direct&code=wM6YZSMW3wTCTi4PxEuNJM7Eha%2F37%2BUnyFAoQ4S6mogKKUyAgFRyOPE9La7g2NNR&emailType=&topics=1AAN;2XBS;3VDN;4BTS;&elanguage=pt
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Voos

Lisbon to London

London to Glasgow

Assistência à locomoção e a pessoas portadoras de
incapacidades
Contacte-nos se for portador de incapacidades para que possamos providenciar-lhe a ajuda
necessária. Pode reservar o seu assento gratuitamente, reservar uma cadeira de rodas ou
assistência à locomoção no aeroporto e encomendar uma refeição especial.

Contacte-nos

Os seus direitos de acordo com o Regulamento de Pacotes de
viagem e Planos de viagem associados de 2018
Se reservar serviços de viagem adicionais para a sua viagem ou férias através deste link ou,
se após selecionar e pagar um serviço de viagem, reservar serviços de viagem adicionais
para a sua viagem ou férias através do British Airways Holidays Ltd. ou Avios Group Ltd.,
NÃO irá beneficiar dos direitos aplicáveis aos pacotes de acordo com o Regulamento de
Pacotes de viagem e Planos de viagem associados de 2018.

Por este motivo, a British Airways não é responsável pelo desempenho destes serviços
adicionais de serviços de viagem. Em caso de problemas, contacte o respetivo fornecedor de
serviços.

No entanto, se reservar serviços adicionais de viagem através deste link, nas 24 horas após
ter recebido a confirmação da reserva da British Airways, estes serviços de viagem farão
parte de um contrato de viagem vinculado. Neste caso, a British Airways, conforme exigido
pelo Regulamento, dispõe de proteção para reembolsar os seus pagamentos à British
Airways por serviços não executados por completo, devido à insolvência da British Airways
e, caso necessário, pela sua repatriação. Tenha em atenção que isto não prevê um
reembolso em caso de insolvência do prestador de serviços em questão.

Ver Regulamento de Pacotes de viagem e Planos de viagem associados de 2018 para mais
informações sobre os seus direitos.

Os seus assentos
Total de seleção de assentos: EUR 58.00

Informações de pagamento

Número do(s)
bilhete(s)

125-2125918293 (MS JULIA CORTEZDACUNHACRUZ)

125-2125918294 (SRA TABATA CLAUDIA AMARALDEPONTES)

3 Nov 2022

Tipo de cartão MasterCard

Titular do cartão MS JULIA CORTEZ DA CUNHA CRUZ

Número do cartão ************1569

https://ba.com/travel/help-and-contacts
https://www.britishairways.com/travel/ba6.jsp/lta_regulations/public/pt_pt?&language=pt&country=pt
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Endereço de
facturação

RUA SAO CARLOS DO PINHAL 743 APTO 4,SAO PAULO
SP,1333001

Total de pagamento EUR 1077.00

Data de pagamento 30 Out 2021

Bilhetes emitidos por British Airways, Lisbon, Portugal

Número IATA 64490834

Endossos Pax nonref/-v2h

Pormenores da tarifa EUR 914.00

Explicação da tarifa O preço do seu bilhete inclui uma taxa imposta pela companhia
aérea ou uma taxa de combustível, quando aplicável, por sector,
cobrada pela companhia aérea.Todos os impostos, taxas e
encargos devem ser pagos pelo membro (não pela British
Airways). O preço da sua selecção de lugar em EUR 58.00 está
incluído no total do pagamento.

Tenha em conta que as viagens aéreas não estão sujeitas a IVA, pelo que não emitimos
recibos de IVA.

Se quiser alterar a data ou a hora do voo, ou cancelar a reserva, regra geral o custo será
inferior no site ba.com do que pelo telefone ou num balcão de venda. As taxas de serviço
estão sujeitas a alterações. Para obter mais informação e uma lista das taxas actualmente
em vigor, visite:

https://ba.com/servicefees

Impostos/taxas/suplementos

Encargos governamentais, de
autoridades e de aeroporto

Por adulto

J9CA EUR 2.00

Taxa de segurança - Portugal EUR 5.14

Encargo de serviços a passageiros -
Portugal

EUR 20.61

Recuperação dos custos do aeroporto -
Reino Unido

EUR 10.53

Encargo de serviços a passageiros - Reino
Unido

EUR 14.18

Encargos governamentais, de
autoridades e de aeroporto totais*

> More information

EUR 52.46

Tarifas e suplementos totais da British
Airways

> More information

EUR 0.00

https://www.google.com/maps/search/RUA+SAO+CARLOS+DO+PINHAL+743+APTO+4,SAO+PAULO+SP,1333001?entry=gmail&source=g
http://ba.com/
https://ba.com/servicefees?utm_source=BaEmail&utm_medium=ServEmail&utm_campaign=BE&USDOT=OpenBagCharges
https://www.ba.com/seccharge
https://www.ba.com/seccharge
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Taxas, tarifas e suplementos totais por
pessoa

EUR 52.46

*As taxas governamentais e/ou de aeroporto são reembolsáveis. No entanto, alguns países
poderão aplicar IVA, taxas sobre vendas ou equivalentes, que apenas serão reembolsados
em bilhetes totalmente flexíveis.

Tenha em conta que as viagens aéreas não estão sujeitas a IVA, pelo que não emitimos
recibos de IVA.

Com os melhores cumprimentos,

Serviço ao cliente da British Airways

A British Airways pode controlar os dados de envio de e-mails e também o conteúdo dos e-
mails, quando permitido por lei, para fins de segurança e formação de pessoal e para evitar
ou detectar utilização não autorizada do sistema de e-mail da British Airways.

+A British Airways Plc é uma sociedade anónima de responsabilidade limitada registada em
Inglaterra e no País de Gales. Número de registo: 1777777. Sede: Waterside, PO Box 365,
Harmondsworth, West Drayton, Middlesex, Inglaterra, UB7 0GB.

Como contactar-nos

Este e-mail é automático, pelo que não podemos responder à sua mensagem. Para colocar uma questão
online, enviar um e-mail ou saber os números de telefone para contacto, clique no link abaixo e vá para "As
suas perguntas":

As suas perguntas

http://www.iatatravelcenter.com/privacy

Se tiver recebido este e-mail por engano

Este e-mail é confidencial e para uso exclusivo do cliente da British Airways indicado no destinatário. Caso
não seja o destinatário, apague este e-mail e informe o remetente logo que possível. Tenha em conta que
copiar, distribuir ou qualquer outra acção tomada ou omitida é expressamente proibida e pode ser ilegal.

Avisos para passageiros

Artigos perigosos na bagagem

Por razões de segurança, artigos perigosos, tais como os listados abaixo, não devem ser transportados por
passageiros despachados ou como bagagem de mão/cabina:

Ácidos Venenos Líquidos
inflamáveis

ExplosivosFósforos/Isqueiros Lixívia Sprays
incapacitantes

Dispositivos
de gás

inflamável

Gás
comprimido

ou outros artigos ou substâncias que apresentam perigo durante o transporte aéreo.

Estão disponíveis aqui mais informações sobre artigos perigosos na bagagem

https://www.britishairways.com/yourquestions?
http://www.iatatravelcenter.com/privacy
https://ba.com/main/passnotices?utm_source=BaEmail&utm_medium=ServEmail&utm_campaign=BE&USDOT=OpenBagCharges
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Mais informações em Itens Proibidos de Segurança (PDF, 29 kb, inglês apenas)

Nota

Se a viagem do passageiro compreender um destino final ou uma escala num país diferente do país de
partida, pode aplicar-se a Convenção de Varsóvia ou a Convenção de Montreal, sendo que estas regem e
limitam a responsabilidade das companhias em caso de morte ou de lesão corporal e perda ou danos na
bagagem. Muitas companhias aéreas renunciaram os limites da Convenção de Varsóvia em caso de morte ou
lesão corporal. É possível obter mais informações junto da companhia. Para mais informações, consulte o
Aviso de Limitações de Responsabilidade.

Condições de transporte

É importante que leia esta secção com atenção, pois contém informações importantes sobre as condições em
que o transporte e outros serviços são prestados a si.

O transporte e outros serviços prestados pela transportadora estão sujeitos às Condições de Transporte e às
Condições do Contrato, que são aqui incorporadas por referência. Estas condições podem ser obtidas junto
da transportadora que emitiu o seu bilhete.

Cópias das Condições do Contrato e das Condições Gerais de Transporte da British Airways estão
disponíveis mediante pedido ou podem ser obtidas no aeroporto ou usando o seguinte link:

Condições do contrato
British Airways, Condições gerais de transporte

Aviso relativo às limitações de responsabilidade

O sistema da Convenção de Montreal ou da Convenção de Varsóvia pode ser aplicável à sua viagem, e estas
Convenções vigoram e podem limitar a responsabilidade das transportadoras aéreas por morte ou lesão
corporal, por perda ou dano de bagagem, bem como por atraso. Para obter mais informações, por favor visite:

Limitações de responsabilidade

Taxa aeroportuária e taxa imposta pela companhia aérea ou taxa de combustível,
quando aplicável

O preço do seu bilhete inclui uma taxa imposta pela companhia aérea ou taxa de combustível, quando
aplicável. É apresentada na área "IMPOSTO/TAXA/SUPLEMENTO" do seu bilhete. Estes valores são
cobrados pela British Airways e não são um imposto, taxa ou suplemento imposto por uma Autoridade
Governamental ou por terceiros. UB é o encargo de serviço de passageiros que as companhias aéreas
pagam aos operadores do aeroporto do Reino Unido por cada passageiro que utiliza as instalações do
aeroporto.

Aviso relativo a impostos governamentais e taxas aeroportuárias

O preço deste bilhete pode incluir impostos, taxas e encargos que são impostos sobre o transporte aéreo
pelas autoridades governamentais e aeroportuárias. Podem representar uma parte significante do custo da
viagem aérea e estão incluídas na tarifa ou indicadas em separado na(s) caixa(s) "TAX/FEE/CHARGE"
(taxa/imposto/encargo) deste bilhete. Também poderá ser necessário pagar impostos, taxas e encargos que
ainda não foram cobrados.

Overbooking/excesso de reservas

Para obter uma cópia da política de overbooking da British Airways, visite:

Política de overbooking

conselhos de viagem

A British Airways recomenda que todos os viajantes britânicos visitem o site do Ministério dos Negócios
Estrangeiros e da Commonwealth para os ajudar a permanecer seguros no estrangeiro e a tomar decisões
informadas sobre viagens para o exterior. Para aceder às últimas informações relacionadas com países
específicos, consulte o site www.gov.uk/travelaware onde pode subscrever alertas de e-mail, orientação e
dicas. Para cidadãos de outros países, consulte os conselhos de viagem do respetivo governo.

https://www.britishairways.com/cms/global/pdfs/Security-Prohibited-Items-List.pdf
https://ba.com/main/passnotices?utm_source=BaEmail&utm_medium=ServEmail&utm_campaign=BE&USDOT=OpenBagCharges#Link2
https://ba.com/main/genconcarr1?utm_source=BaEmail&utm_medium=ServEmail&utm_campaign=BE&USDOT=OpenBagCharges
https://ba.com/main/passnotices?utm_source=BaEmail&utm_medium=ServEmail&utm_campaign=BE&USDOT=OpenBagCharges#Link3
https://www.britishairways.com/travel/passnotices/public?utm_source=BaEmail&utm_medium=ServEmail&utm_campaign=BE&USDOT=OpenBagCharges#Link4
https://www.gov.uk/travelaware
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This message is private and confidential and may also be legally privileged. If you have received this message in error, please
email it back to the sender and immediately permanently delete it from your computer system. Please do not read, print, re-
transmit, store or act in reliance on it or any attachments. British Airways may monitor email traffic data and also the content of
emails, where permitted by law, for the purposes of security and staff training and in order to prevent or detect unauthorised use
of the British Airways email system. Virus checking of emails (including attachments) is the responsibility of the recipient. British
Airways Plc is a public limited company registered in England and Wales. Registered number: 1777777. Registered office:
Waterside, PO Box 365, Harmondsworth, West Drayton, Middlesex, England, UB7 0GB. Additional terms and conditions are
available on our website: www.ba.com

http://www.ba.com/

