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Dep. UBIRATAN SANDERSON

De: Adobe <storemanager@adobe.com>

Enviado em: quarta-feira, 20 de fevereiro de 2019 14:29

Para: Dep. UBIRATAN SANDERSON

Assunto: Obrigado por sua compra

  

 

  Bem-vindo(a), Ubiratan A!    

  
Clique abaixo para confirmar sua nova assinatura com a Adobe ID 

dep.ubiratansanderson@camara.leg.br. Você terá que criar uma senha, 

caso ainda não tenha uma.  

  

  Confirmar sua conta  
 

  

  Já confirmou? Comece agora    

  
 

  

  Detalhes do seu pedido    

  
Número do pedido: ADB053228015BR 

Pedido em: 20 de fevereiro de 2019 
  

   

Associação individual da Creative Cloud para Adobe 

Premiere Pro (anual) 

(Plano anual, cobranças mensais)  

    
R$90,00 /mês 

 

  

  Total: R$90,00 /mês   

 

  Gerenciar sua conta | Suporte ao cliente | Fóruns | Termos de uso    

  

O serviço terá início assim que o pagamento inicial for processado. Haverá cobrança da taxa informada no 
momento da compra, mais impostos aplicáveis (como o imposto sobre valor agregado quando a taxa 

informada não incluir IVA), todo mês durante a vigência do contrato anual. Se a taxa de IVA aplicável (ou 
outros impostos ou encargos incluídos) for alterada durante o período de um ano, o preço de imposto incluso 

será ajustado adequadamente. O contrato será renovado automaticamente na data de renovação anual, até 
que você cancele o plano. As taxas de renovação estão sujeitas a alterações, mas você será notificado de 

qualquer alteração em sua taxa com a opção de cancelar de acordo com estes termos. Se você cancelar seu 
pedido em até 14 dias, o valor será totalmente restituído. Caso o cancelamento seja feito após 14 dias, haverá 
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cobrança de 50% de suas obrigações contratuais restantes e o serviço continuará até o fim do período de 
cobrança do mês. Cancelamentos podem ser feitos a qualquer momento acessando a página Gerenciar 

conta* ou entrando em contato com o Suporte ao cliente. 

* Alguns países específicos exigem que os cancelamentos sejam feitos somente por meio do Suporte ao 
cliente, veja a lista de países aqui. 

Para clientes do Brasil: você está adquirindo os produtos da Adobe, portanto concede à Allpago, parceira da 

Adobe, os poderes necessários para fechar um contrato ou transação em moeda estrangeira e enviar os 
fundos referentes a pagamentos realizados por boleto bancário, cartão de crédito ou PayPal. A Allpago pode 

agir em nome do cliente e não é responsável por coletar impostos provenientes da transação. Esse contrato 
em moeda estrangeira e a remessa dos pagamentos para a Adobe não modificarão os preços cobrados pela 

Adobe por seus produtos, e o cliente não precisa tomar nenhuma medida adicional. 

Para clientes na Argentina e no Chile: você concede à Adobe e todo e qualquer processador de pagamento 

que processa transações em nome da Adobe, os poderes para fechar o contrato em moeda estrangeira e 
transferir os fundos referentes a pagamentos realizados por cartão de crédito. Esses processadores de 

pagamento não são responsáveis pela coleta de impostos que podem ser gerados nesta transação. 

Os governos da Argentina, do Chile e da Colômbia não exigem que a Adobe cobre impostos, no entanto, 
podem exigir futuramente. No entanto, quando o governo exigir a cobrança de impostos, adicionaremos os 

impostos necessários ao seu pagamento mensal total. 

 
 

Adobe, the Adobe logo, Adobe Premiere Pro, are either registered trademarks or trademarks of Adobe in the 
United States and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners. 

 
Sede social: Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Park, Dublin 24, 

Irlanda. Número registrado: 344992  
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Histórico de pedidos

Histórico de faturamento

Consulte o histórico de faturamento por plano, veja detalhes, baixe faturas e muito mais.

Pesquise por nome do produto, data ou outra informação

ADB053228015BR

DATA NÚMERO DO PEDIDO PRODUTO(S) TIPO VALOR RECIBO

20 de fevereiro de 2019 ADB053228015BR Plano do Premiere Pro CC Fatura R$90,00 Exibir PDF

Adobe

Account
Visão geral Perfil Planos Comunicação Obter ajuda

https://www.adobe.com/go/account-privacy_br
https://www.adobe.com/go/account-terms_br
https://www.adobe.com/go/account-cookies_br
https://account.adobe.com/orders
https://account.adobe.com/orders/ADB053228015BR
https://anyware.adobe.com/billing/invoice.pdf/1000796925?consumer=adobeamui&module=SD&model=b2c&language=pt
https://account.adobe.com/
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Nota: se nenhum imposto for cobrado e o número de identificação do imposto for exibido, isso é uma isenção ou uma transação de estorno

da cobrança

Nº do IVA:  IE6364992H

Fatura/Memorando de

crédito

Fatura

Número da fatura: 1000796925

Data da fatura: 20/02/2019

Data de cobrança: 20/02/2019

Número do pedido do

cliente:

ADB053228015BR

Número do pedido 5029628040

Cliente 554156327

Adobe Systems Software
Ireland Ltd
4-6 Riverwalk
Citywest Business Park
Dublin 24
Ireland

Código IVA Taxa do IVA 

PDR 0 %

90,00

0,00

0,00

90,00

90,00

BRL

Total devido

0,00

Número da fatura

1000796925

Mercadorias

Taxas de entrega

IVA

Total (IVA incluso)

  Valor pago

Moeda

VALOR LÍQUIDO IVA TOTAL
90,00 0,00

Fatura

Endereço de cobrança:
Ubiratan A Sanderson
Câmara dos Deputados, Anexo IV gabinete
BRASÍLIA - DF
70160900
BRAZIL

Método de pagamento Contato

Cartão de crédito https://helpx.adobe.com/contact.html

Número do produto e descrição Qtd. pedida Qtd. pedidos

pendentes

Qtd. enviada Preço unitário Preço estendido

   65183865        PPRO,ALL,MLP,DRI01,MUS,001,N/A,1 YR

DSP

   Alíquota de imposto do ramo: 0   %

1 1 90,00 90,00

   .        

   

   .        

   

   .        

   

   .        

   

   .        

   

EUSS17: No VAT liability in Seller's country under Article 44 of EC Directive 2006/112.


