
FORMULARIO BUSCA DE BAGAGEM
Número de referencia:

Estimado Passageiro:

Rogamos aceite nossas mais sinceras desculpas por o retraso que sofreu a sua bagagem. Por favor, se transcorreu
um mínimo de 72 horas desde a abertura do PIR no aéroporto, complete o seguinte formulario para poder facilitar
a busca da bagagem e envíe-lo por FAX ao (+0034) 971 575 527.

Para obter informação sobre o estado do seu expediente pode consultar-lo em www.aireuropa.com ou contactar
telefónicamente:

Ligações desde Espanha: 902 190 271
Ligações desde fora da Espanha: 0034 871 203 089
Horario de Atencão: 08:00hs a 24:00hs

Dados Pessoais

Nome e Sobrenome

Endereço de Residencia

Rua e Número

CP

Cidade

País

Telefone fixo ( )

Telefone celular ( )

Endereço temporal

Rua e Número

CP

Cidade

País

Telefone temporal ( )

Data limíte da estancia

NOTA INFORMATIVA: Os dados pessoais facilitados e que se incorpora consequências posteriores das diferentes etapas realizadas serão incorporados num
ficheiro de propriedade da Air Europa Líneas Aéreas S.A.U., com a finalidade de atender o pedido formalizado e oferecer-lhe uma melhor atenção no
desenvolvimento das nossas tarefas. Igualmente, só poderão ser utilizados pela Air Europa para fin estatísticose análise de melhora do nosso serviço.
Exclusivamente os dados serão comunicados a terceiros no caso que seje necessario para uma correta gestão da petição formulada. Air Europa se
compromete a que os seus dados sejam utilizados segundo a lei espanhola 'Lei Organica 15/1999', de protecção de dados pessoais facilitados à Air Europa
nos própios ficheiros e tratá-los para os fins mencionados. Do mesmo modo, informamos do seu direito ao acesso dos seus dados para modificar, cancelar ou
rejeitar o tratamento dos mesmos, por meio de carta certificada dirigida ao Dpto. LOPD. Globalia Corporación. Polígono Son Noguera. Carretera Arenal -
Llucmajor, KM 21.5. C.P. 07620, Llucmajor, Islas Baleares, España.
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Descrição da Bagagem (IMPRIMIR 1 FOLHA POR BAGAGEM)

Cor Detalhes especiais (laços, adesivos, etc.) Marca
Tamanho

Material
[ ] Duro
[ ] Mole

[ ] Zíper
[ ] Cadeado

[ ] Bolsos exteriores
[ ] Rodas

[ ] Asa extensivel
[ ] Envolta em plástico

[ ] Bagagem identificado com nome e endereço
Nome e endereço que figura na bagagem

Quantidade Artículo Marca Cor

Ex: 1 Calça Jeans Levis Azul

Declaro que a informação facilitada é verdadeira e completa. Este formulario não significa aceitação de responsabilidade
por parte da Companhía. A informação facilitada se utilizará exclusivamente para a busca da bagagem.

Data: Assínatura:

NOTA INFORMATIVA: Os dados pessoais facilitados e que se incorpora consequências posteriores das diferentes etapas realizadas serão incorporados num
ficheiro de propriedade da Air Europa Líneas Aéreas S.A.U., com a finalidade de atender o pedido formalizado e oferecer-lhe uma melhor atenção no
desenvolvimento das nossas tarefas. Igualmente, só poderão ser utilizados pela Air Europa para fin estatísticose análise de melhora do nosso serviço.
Exclusivamente os dados serão comunicados a terceiros no caso que seje necessario para uma correta gestão da petição formulada. Air Europa se
compromete a que os seus dados sejam utilizados segundo a lei espanhola 'Lei Organica 15/1999', de protecção de dados pessoais facilitados à Air Europa
nos própios ficheiros e tratá-los para os fins mencionados. Do mesmo modo, informamos do seu direito ao acesso dos seus dados para modificar, cancelar ou
rejeitar o tratamento dos mesmos, por meio de carta certificada dirigida ao Dpto. LOPD. Globalia Corporación. Polígono Son Noguera. Carretera Arenal -
Llucmajor, KM 21.5. C.P. 07620, Llucmajor, Islas Baleares, España.
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