G E M A – Agência de Viagens e Turismo Ltda.
Pocket Wi-Fi
Atualmente, estar conectado em tempo integral é indispensável, principalmente quando está
longe de casa. Assim, uma forma fácil de ficar conectado durante a viagem é ter um pocket
wi-fi, que pode ser utilizado em smartphones, tablets e notebooks. Abrange todo o território
japonês sendo bastante prático para utilização imediata da internet em qualquer situação ou
local do Japão.
O pocket wi-fi é um roteador pequeno que cabe dentro da bolsa (dimensões: 108 x 72 x
15mm) e pode ser alugado por um período de até 3 meses.
Como funciona:

_______ 10.8cm _________

____ 7.2cm

Espessura 1.5 cm

1 – Fazer a solicitação. Definir o período que
gostaria de usar e o local no Japão onde quer
que seja entregue (hotel, casa de amigos ou
parentes ou retirar no aeroporto*).
2 – Entrega do kit (aparelho + itens adjacentes
como cabo USB e manual). O kit será entregue
no local e dia solicitado.
3 – Devolução. Para devolver o kit, basta colocar tudo no envelope de devolução que virá
junto com o kit e colocar em qualquer caixa dos
correios.

Veja abaixo os valores:
2 dias ￥1,180

10 dias ￥5,900

3 dias ￥1,770

11 dias ￥6,490

4 dias ￥2,360

12 dias ￥7,080

5 dias ￥2,950

13 dias ￥7,670

6 dias ￥3,540

14 dias ￥8,260

7 dias ￥4,130

1 mês ￥8,850

8 dias ￥4,720

2 meses ￥15,700

9 dias ￥5,310

3 meses ￥22,000

Obs.: Valores sujeitos à alteração, sem aviso prévio.
- Valor do frete: ￥1,100
* Caso a opção de local de recebimento seja no Aeroporto, será cobrada uma taxa de￥550.
- Seguro: ￥550 (opcional)
- Taxa de serviço da Gema Turismo: ￥2,000
Formas de pagamento:
- Pagamento das diárias, seguro (opcional) e frete (taxas adicionais conforme acima descrito): cartão de crédito somente.
- Pagamento da taxa de serviço da Gema Turismo: deposito bancário.
Para mais informações e detalhes, entre em contato:
GEMA TURISMO – Rua dos Buritis, 128 – cj 402A – Jabaquara – São Paulo-SP. Telefones: (11) 5011-3992 / (11) 2367-8019 - E-mail: gematurismo@gematurismo.com.br
__________________________________________________________________________________________
RUA DOS BURITIS, 128 - CONJ. 402- BL.A - JABAQUARA - SÃO PAULO - SP - CEP 04321-000
Tel: 2367-8019 / 5011-3992 - www.gematurismo.com.br - gematurismo@gematurismo.com.br

