
Número Pedido
4272394

Confirmação de Compra

Retirada via Guichê

Dirija-se ao guichê da companhia, com pelo menos 30 minutos de antecedência,
portando um documento com foto (original) para a retirada da sua passagem e boa
viagem!
Não esqueça de verificar o horário de atendimento do guichê da viação contratada.

Detalhes da Viagem

Trecho
Iporá, GO
Cuiabá, MT - Rodoviária

Data | Horário da partida
04/09/2022 22:02:00

Data | Previsão chegada
05/09/2022 07:32:00

Classe
LEITO

Nome Passageiro
Leony Messias de Paula

Documento (com foto)
3047146026

Seguro
Sim

Localizador
98109

Poltrona
63

Comprovante
1356563

 RETIRADA GUICHÊ

Rodoviária de Embarque
Clique em mais informações para obter o endereço da rodoviária.

http://queropassagem.com.br/minha-conta
http://queropassagem.com.br/rodoviaria-de-ipora?endereco=1


Detalhes do Pagamento

Responsável Leony Messias de Paula
Total de Passagens 1
Forma de Pagamento Cartão de Crédito
Valor Passagens R$ 255,87
Taxa de Conveniência R$ 46,06
Valor do Seguro R$ 17,95

Total Pagamento R$ 319,88

Orientações Gerais

Fale Conosco
Nossa equipe de atendimento está disponível 24hs por dia, 7 dias por semana pelo Whatsapp 11 4680-2994.

Cancelamentos e Alterações

Para cancelar, remarcar e confirmar sua passagem acesse Minha Conta com e-mail de cadastro e Número do
Pedido pelo link: https://queropassagem.com.br/minha-conta.

Para passagens intermunicipais no estado de SP e PA: É possível remarcar ou cancelar com uma antecedência de
até 8 horas do horário de embarque. Após prazo, data e horário da viagem, não é permitido remarcação ou
cancelamento.

Para passagens intermunicipais nos estados de MG: É possível remarcar ou cancelar com uma antecedência de
até 12 horas do horário de embarque. Após prazo, data e horário da viagem, não é permitido remarcação ou
cancelamento.

Para passagens interestaduais e intermunicipais de outros estados (exceto MG, PA e SP):É possível remarcar ou
cancelar com uma antecedência de até 4 horas do horário de embarque. Após prazo, data e horário da viagem,
não é permitido cancelamento e a remarcação deve ser feita direto com a viação, conforme regras e
disponibilidades.

Taxa de Conveniência
O cliente reconhece e autoriza a cobrança da taxa de conveniência no ato da compra do bilhete rodoviário
através deste canal de venda. Valor não reembolsável.

Antes de embarcar
Não deixe para última hora! Recomendamos estar na rodoviária com pelo menos meia hora de antecedência para
um embarque tranquilo.

Atenção Passageiro
Sua viagem poderá sofrer alteração sem aviso prévio. Por isso, consulte as páginas oficiais das companhias ou
fale com o SAC da empresa de ônibus contratada para confirmar o local, o horário e a data de embarque de sua
viagem, antes de sair de casa.

Baixe nosso aplicativo e compre
passagens com desconto usando suas Rodomilhas!

https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.queropassagem
https://apps.apple.com/br/app/quero-passagem/id1121775076


Precisa de ajuda?

Acesse a Área do Cliente:
 https://queropassagem.com.br/minha-conta
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