
Bem vindo ao Muviflex!



Agora, com o Muviflex, é muito mais 

fácil de controlar suas compras. 



1-Acesso a conta Muviflex
1 -Digite na barra do seu navegador o site: www.muviflex.com.br

Após, clique em ENTRAR.

http://www.muviflex.com.br/


2 -Você será direcionado para uma página que vai te pedir e-mail e senha. Preencha os dados e clique em 

entrar com e-mail.

Neste momento um colaborador da Muviflex entrou em contato com você para lhe passar uma senha 

provisória de acesso.



3 -Agora clique em cima do seu nome.



4 -Agora clique nas três listas que aparecem no canto superior esquerdo.

5 -Vá até o menu Meus Dados 

6 -Altere sua senha e clique 

em salvar, logo abaixo. 



2-Comprando passagem
1 -Agora clique em cima da palavra Muviflex

2 –Escolha a origem, destino e data da viagem – clique em buscar

3 –Escolha o melhor horário e após, o número do assento.

4 – Feito isso, escolhe se você deseja viajar com mais tranquilidade e proteção e marque continuar com seguro ou 

Continuar sem seguro.

5 – Depois que você escolheu entre viajar com ou sem seguro, clique em continuar.



6 – Preencha o nome e RG do passageiro e clique em Muvicard.



7 – Depois de clicar em Muvicard sempre selecione a parcela 1x.

8 – Confira o resumo do pedido, clique em li e concordo com os termos e condições de uso, após leitura, e 

clique em finalizar compra.



3-Verificando minhas compras
1 –Agora que você finalizou sua compra, você receberá seu bilhete de passagem por e-mail.

Nele, constará o número do pedido da compra. Você também poderá visualizar seu bilhete de passagem em dois 

lugares no site Muviflex: Logo após a compra, em salvar passagem digital e no menu minhas compras.



4-Cancelando minhas compras
1 –Para cancelar sua compra basta você ir no menu minhas compras achar o pedido desejado, clicar em 

cima do desenho do bilhete e após clicar em cancelar e confirmar o cancelamento da compra.
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5-Consultando meu limite de compra
1 –Para consultar seu limite de compras e o detalhamento de sua fatura basta acessar o menu cartão Muvicard. 

Para voltar as compras, basta clicar na palavra Muvicard.



Obrigada!
Em caso de dúvidas contatar a Gabriela pelo WhatsApp 51 

99456-1756 ou Lucio pelo WhatsApp 51 98567-6407. 


