
13/08/2019 UOL Mail - Entrada - Sua viagem de quinta-feira à noite com a Uber 

o 
Seu e-mail está quase cheio 

Para garantir o envio e recebimento de mensagens. você precisa liberar espaço na conta. Veja algumas dicas: 

• Apague mensagens desnecessárias em pastas como "Lixeira". "Quarentena" ou pastas pessoais. Você pode acessá-las pelo menu à esquerda da 
lista de mensagens. 

• Apague mensagens não enviadas na pasta "Rascunhos". 
• Salve anexos importantes cm seu computador e exclua mensagens muito grandes. O tamanho ocupado pelo e-mail é cxihido na coluna dn direita 

na lista de mensagens. 
• Você também pode aumentar o espaço de sua caixa postal para 100GB contratando o UOL Gigumai l (serviço pagol. sajba majs 

Olá, abouanni! 4Salr 

Cl!n.t:igl!..tl!.ç.w.. I Ajll.d.a 

UOL Mail 
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O Atenção: Site inacessível 

ü. Escrever 

C'..c:.hruu: 
Não há novas mensagens cm Entrada. Última atualização às 16:29 

:'.: Calendário 
:'. Calendário 

o ''-' Sua viagem de quinta-feira à noite com a Uber Esconder detalhes 

De: 
uber.brasil@uber.com +, 

Para: 
abouanni@uol.com.br .+ 

Cópia: 
Cópia oculta: 
Assunto: 

Sua viagem de quinta-foira à noito:: com a Ubo::r 
Data: 

08/08/2019 22: 2 7 
maP- 5fa8779d-826 ... 56.16 KB maJl 5fa8779d-826 ... 43.80 KB 
Baixar todos os anexos 

As imagens externas estão sendo exibidas. Não mostrar as imag<:.D..S. 

- Não mostrar mais esta mensagem 
~ Continuar 

Uber 

Obrigado por viajar, 
PAULO 
Esperamos que você tenha 
gostado da viagem hoje à noite. 

http://mail1 .uol.eom.br/#selectedfolder=INBOX 

Total: R$30,85 
qui, ago 08, 2019 
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13/08/2019 UOL Mali - Entrada - Sua viagem de quinta-feira à noite com a Uber 

Total R$30,85 

Preço da viagem 

Subtotal 

Regulação Distrital O 

Pedágios, cobranças extras e taxas O 

Valor cobrado 

(1, 'l_ Pago em dinheiro Alter,,r 

Para mais informações, ™rIBgina da su~ viagem 

Você viajou com lbrahim " 

4.89 * Avaliação 

lbrahim .. é conhecido 

por: 

Excellent Service 

R$29,54 

R$29,54 

R$0,31 

R$1 ,00 

R$30,85 

Como foi a viagem? 

1 

CHU BB. Todas as suas viagens têm seguro da Chubb. Saiba m,1Is 

■ 

18 18 krn 120 mn 

19:05 

4 - St. de Clubes Esportivos 

Sul Trecho 4 - Brasília, DF, 

70297-400, Brasil 

19:26 

EPAR - Lago Sul , Brasília -

DF, 70297-400, Brasil 
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