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Osmar Pires Martins Júnior <osmar.pires@gmail.com>

Cancelamento do contrato n° ICTL12159
1 mensagem

Osmar Pires Martins Júnior <osmar.pires@gmail.com> 31 de julho de 2019 18:24
Para: Centro de Atención de la Empresa en México <customerservice@vidanta.com>, reservations@vidanta.com

Ao Centro de Atención de la Empresa en México 

Assunto: contrato n° ICTL12159

Com os meus cordiais cumprimentos, solicito o cancelamento do contrato acima escrito, com base na sua
Cláusula 11.-Generalidades, verbis:

“En caso de cancelación dentro de los cinco dias hábiles contados a par�r del día siguiente hábil al de la
fecha em que el Miembro firme este Contrato la Empresa deberá reembolsar el dinero pagado por el
Miembro dentro de los 15 días hábiles posteriores a la cancelación”.

Considerando que o solicitante é brasileiro, residente em Goiânia-GO, tendo hospedado na habitação n° 3816,
com check in no dia 19 de julho e check out em 26 de julho de 2019, este pedido de cancelamento ocorre dentro
do prazo contratual es�pulado na cláusula citada.

Com base na mesma cláusula contratual, solicito o cancelamento da autorização dos débitos no cartão de crédito
Caixa Mastercard nº 5587.6300.9016.7952, dos valores (em dólares americanos), a serem debitados, a par�r do
próximo mês,  a �tulo de pagamentos de entrada do referido contrato, nas datas a seguir relacionadas:

- dia 20/07/2019 U$ 980.00;

- dia 20/08/2019 U$ 259.00;

- dia 20/09/2019 U$ 259.00;

- dia 20/10/2019 U$ 259.00;

- dia 20/11/2019 U$ 259.00;

- dia 20/12/2019 U$ 259.00;

- dia 20/01/2020 U$ 259.00

Solicito, ao final, que seja cancelada a autorização para pagamento automá�co das 60 parcelas mensais de U$
184.00 do referido contrato.

Reforço que o presente pedido não causa prejuízo algum à Empresa ou bene�cio ao cliente solicitante, já que não
houve débito de qualquer das parcelas acima, nem tão pouco uso dos serviços previstos no contrato.

Antecipo o agradecimento pela atenção dispensada, esperando o pronto atendimento deste pedido.

Cordialmente,

Osmar Pires Mar�ns Junior

+55 62 98268-2512


