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Ir para o conteúdo [1] Ir para o menu [2] Ir para o rodapé [3] ACESSIBILIDADE CONTRASTE A - A + BRA R$

Sua Viagem Informações Serviços A GOL Atendimento
FAZER LOGIN
OU CADASTRAR

RESUMO DA COMPRA Imprimir

Abaixo, você pode conferir os dados da sua passagem e o seu localizador. Ele é usado para confirmar a sua
presença no voo, quando for fazer o check-in. Confira se todas as informações estão corretas e tenha uma
excelente viagem. Esta confirmação também foi enviada para o seu e-mail.

* Atenção: Aproveite e mantenha seu cadastro atualizado para receber todas as informações do seu voo e promoções da GOL.

VOOS

PASSAGEIROS

mais informações

UBIRATAN SANDERSON 
RECIBO: 127 00389275689

Trecho Voo Assento

Ida G3 1777 Assento  3C

SOLICITAÇÃO ATENDIDA
O aplicativo utilizará suas informações de
localização 4 horas antes do voo.

PAGAMENTO

Agências Empresas
POSSO
AJUDAR?

Sua compra foi concluída com sucesso!

Localizador: KM6JRT

Data da compra: quinta-feira - 03 janeiro, 2019

Situação da passagem: Confirmado

Situação do pagamento: Confirmado

A confirmação do pagamento é a única
garantia que sua passagem foi efetivamente
emitida.

Porto Alegre (POA)
24 jan - 11h00

Voo direto

Brasília (BSB)
24 jan - 13h30

Ida G3 1777

1 Adulto(s) (Max): 
R$ 1.087,90

R$ 1.087,90

Comprador: ROSA MARQUES
Endereço:
Rua Casemiro de Abreu - lado ímpar, Bela Vista 1655 1201 
90420-001 - Porto Alegre
Telefone: (51) 39077-426
E-mail: rosa.lm@terra.com.br

Forma de pagamento: Visa (confirmado)
Nome do proprietário do cartão: ubiratan sanderson
Total: R$ 1.118,98
Saldo: R$ 0,00
Número de parcelas: 1 x R$ 575,03 + 1 x R$ 543,95
Código de autorização: 002918

Tx de Emb Dom - BR  
R$ 31,08

R$ 31,08

Serviços especiais: R$ 0,00
Serviços opcionais: R$ 0,00
Assentos: R$ 0,00
Franquia de bagagem: R$ 0,00
Refeição a bordo: R$ 0,00
Descontos: R$ 0,00

Total da viagem: R$ 1.118,98

Valor já pago: R$ 1.118,98
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Regras tarifárias:

Regras tarifárias:

Restrições de bagagem

COMPLETE SUA VIAGEM

Franquia de bagagem - Total de 1 bagagens adicionadas

MINHAS RESERVAS

 
Aqui você pode consultar, alterar ou cancelar reservas, além de verificar status de voo, marcar assentos e efetuar
check-in. Você também pode adquirir franquia de bagagem, seguro viagem e reservar um carro.

 
 

IMPORTANTE:
Alterações ou cancelamento on-line podem ser realizados com até 1h30min de antecedência ao horário de partida e modificam
os voos de todos os passageiros. Caso esse período seja ultrapassado, ou se deseja alterar/cancelar os voos de cada
passageiro individualmente entre em contato com nossa Central de Vendas (0300 115 21 21)
Todas as tarifas, taxas, regras de cancelamento e alterações devem ser verificadas na regra tarifária do itinerário de cada voo.

POA-BSB

Clique para expandir

-

Clique para expandir

 
 

Clique para expandir

Acompanhe a GOL nas redes sociais Baixe o aplicativo GOL e facilite suas viagens

GOL. Linhas Aéreas Inteligentes.

Política de privacidade Anuncie na GOL Segurança Contrato de transporte aéreo Cartões Smiles Formas de pagamento

Cartões GOL Débito PayPal

Visa Checkout Masterpass

Formas de Pagamento

Cartões de Crédito

Segurança

GOL Linhas Aéreas S.A

GOL Linhas Aéreas S.A. 
CNPJ/MF sob o n 07.575.651/0001-59 
Sede: Praça Senador Salgado Filho, s/nº,  
Aeroporto Santos Dumont, térreo, área pública, 
entre os eixos 46-48/O-P, Sala de Gerência  
Back Office, Rio de Janeiro  
RJ. CEP: 20021-340

Para saber mais sobre as normas da aviação
civil, clique aqui.

Para esclarecimentos, acesse o site do
PROCON: www.procon.rj.gov.br

Central de Vendas 0300 115 2121 SAC0800 704 0465 Atendimento Smiles Vendas pela internet: serviço GRATUITO

Associada: 

Valor a pagar: R$ 0,00

Acesse minhas reservas
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Exclusivo para informações, compra 
de passagens, auxilio para realizar  
emissão, dúvidas sobre regras na 
hora da viagem, alteração/remarcação 
de voos.(24 horas). 
Telefone e lojas GOL: acréscimo 
de R$40 ou de 10%.

Para elogios, sugestão solicitações,
cancelamentos ou reclamações, entre em
contato pelo telefone do SAC.

Smiles e Prata:
0300 115 7001 - 06h - 00h

Diamante e Ouro:
0300 115 7007 - 24h

Deficientes Auditivos:
0800 709 0466 - 24h

Deficientes auditivos: 0800 709 0466 
Importante: Tenha o código de reserva em
mãos para agilizar seu atendimento

Investidores Empresas Agências

A GOL disponibilizará aos passageiros formulário impresso constando número do voo, o horário previsto para a chegada e o efetivo horário de chegada ao destino, bem como informações
acerca do cancelamento do voo.

O consumidor fica isento do pagamento da taxa DU, no valor de R$ 40,00 (quarenta reais) para bilhete com valor total de até $ 399,99 (trezentos e noventa e nove reais e noventa e nove
centavos) ou de 10% (dez por cento) sobre o valor total da passagem se o valor desta for acima de R$ 400,00 (quatrocentos reais), nas compras realizadas através do site da Companhia.
Para as compras de passagens realizadas, através de agências, lojas, SAC, serão acrescidas as taxas mencionadas acima.

Em atendimento a legislação brasileira (Lei 12.741/12) a GOL informa o percentual aproximado dos tributos incidentes sobre os seguintes serviços: 
Transporte aéreo nacional de passageiros: PIS/COFINS: 3,65% 
Transporte aéreo nacional de cargas: PIS/COFINS: 9,25% e ICMS 0% a 19% 
Venda a bordo: PIS/COFINS: 3,65% e ICMS 7% a 29%
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