
IMPORTANTE: 

Esta ordem de compra entra na atribuição do número de asiáticos.

Se solicitar uma tabela exclusiva de pagamento, pague o total da capacidade (8 asiáticos)

Por razões de segurança e política do hotel: NO SE VENDERÁN ENTRADAS EN EL SALÓN.

LUGAR  DO EVENTO: Próxima

FECHA DO EVENTO: Próxima

VALOR : Próxima

A) APENAS PARA AGÊNCIAS ARGENTINAS.

Pagamento em dinheiro, cheque nos escritórios do FIP ou por transferência bancária via CBU (solicitação de dados)

Os custos não incluem IVA (21%) e serão adicionados à fatura.

B) PAGAMENTO COM CARTÃO DE CRÉDITO

Agências argentinas: Agências estrangeiras: Pay Pal

Nos dois casos, a comissão de 5,5% e a taxa de imposto do cartão são adicionadas. Para pagamentos internacionais via Pay Pal, o 

assistente deve enviar um e-mail registrado em sua conta Pay Pal; caso contrário, você não poderá receber o botão de pagamento 

on-line com a solicitação de pagamento do ingresso.

C) TOURS POR AGÊNCIA DE MUDANÇAS OU TRANSPORTE DE DINHEIRO:

Nesta opção de pagamento, os participantes PAGAM SOMENTE AS COMISSÕES NO MOMENTO DE VOLTAR (se você optar por 

marcar esta opção, enviaremos os dados e indicações correspondentes para fazer a troca pelas agências da Western Union ou pela 

Argenper. cada país e deve ser cancelado pelo comprador no momento de fazer a curva.

1. Dados de facturación

1. A: Nome da Agência ou Empresa:

1. B: Nome do responsável por esta compra:

1. C: E-mail do responsável por esta compra:

1. D: Razão social da agência a facturar (Nombre que figura na facturación):

2. Dados de Reserva

2. A: Número de participantes desta reserva (indicar em número):

2. B: Nome e sobrenome dos participantes:

3. Formas de pagamento local e internacional

1. E:  Número fiscal:

1. F: Domicilio de Facturación:

Ciudad: País: Código postal: 

1. G:   Telefone: (Incluir prefijo país y ciudad): Telefone celular (Incluir prefixo do país e da cidade):

Referencia: CUIT (Argentina) | RUT (Chile) | NIT (Colombia) | RUC (Paraguay, Perú, Ecuador y Uruguay) | RFC (México)  | RIF (Venezuela) | CNPJ (Brasil)  | CIF (Europa)

Importante: marque a forma de pagamento na caixa

Importante: Favor entrar no Domicílio completo de fabricação: Direção, Número de porta, Departamento, etc.

1:

2:

3:

4:

5:

6:

7:

8:

D) Pagamento por transferência bancária internacional via cabo Swift.

Essa opção possui despesas com cobranças bancárias de U $ D 95 e cabo rápido U $ D 30 que serão adicionadas à fatura.
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