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Manual 

Automático 

Licença que possui Nenhuma Ciclomotor Moto Karimen 

Regular 
\267,864 \264,591 \195,409 \169,228 

¥294,650 ¥291,050 ¥214,950 ¥186,150 

All Day 
\277,409 \274,137 \204,955 \174,228 

¥305,150 ¥301,550 ¥225,450 ¥191,650 

Hight Speed 
\296,409 \293,137 \223,955 \185,591 

¥326,050 ¥322,450 ¥246,350 ¥204,150 

Aulas obrigatórias 
Teórica 

26 

Prática 

31 

Teórica 

26 

Prática 

31 

Teórica 

2 

Prática 

29 

Teórica 

16 

Prática 

19 

←   Os valores que estão nestes, acrescenta 2,850 yen no valor. (Licença provisória). 

Regular→   Pode marcar as aulas das 9:00 às 18:00 somente durante a semana. 

All Day→   Pode maraca as aulas em qualquer dia da semana e em qualquer horário. 

Hight Speed→Conseguirá tirar a carta em mais ou menos 1 mês.  

Mas será necessário passar na prova de 50 perguntas antes de começar as aulas. 

※Existe limite de reservas por dia das aulas de direção. 

※Quem cria o calendário é a autoescola. 

Licença que possui Nenhuma Ciclomotor Moto Automático Karimen 

Regular 
\281,637 \278,364 \209,182 \48,546 \169,228 

¥309,800 ¥306,200 ¥230,100 ¥53,400 ¥186,150 

All Day 
\291,182 \287,909 \218,728 \50,182 \174,228 

¥320,300 ¥316,700 ¥240,600 ¥55,200 ¥191,650 

Hight Speed 
\310,182 \306,910 \237,728  \185,591 

¥341,200 ¥337,600 ¥261,500  ¥204,150 

Aulas obrigatórias 
Teórica 

26 

Prática 

34 

Teórica 

26 

Prática 

34 

Teórica 

2 

Prática 

32 

Prática 

4 
Teórica 

16 

Prática 

19 

 



 

 

-Antes de inscrever... 

* O tempo da formatura varia dependendo do curso. 

* Pense na época para começar. Agosto, Janeiro, Fevereiro e Março são meses que a escola fica lotada. 

* Escolher a forma de pagamento até o primeiro dia de aula. 

 

-Condições para ter habilitação... 

* Visão→Um dos olhos precisa ter mais de 0,3 e os dois juntos precisa ter mais de 0,7 e diferenciar as cores. 

* Audição, desempenho acadêmico e resistência, precisa respeitar as leis e ter noção de perigo. 

 

- Formas de pagamento... 

* A vista→Na matrícula ou no dia da entrada da escola, pagar de uma vez. 

* Parcelamento em dinheiro→Pagar em 3 vezes durante o período do curso (mínimo de 80mil). 

* Depósito no banco→Depósitar o valor todo na conta da escola até o dia da entrada. 

* Cartão de crédito→VISA, JCB, AEON, Nicos, MasterCard, AmericanExpress. 

* Financiamento→Conversar diretamente na autoescola. 

 

- Documentos necessários... 

* Carimbo. 

* Carteira de motorista. 

* Atestado de residência (individual com nacionalidade). 

* Zairyu Card (Documento de identificação). 

 

-Sistema de desconto... 

*Indicação→ -5,000yen～7,000yen. 

*Formatura→Depende do veículo. Do dia da formatura até o dia da re-entrada da escola. -5,000～25,000yen. 

*Grupo→ 2 pessoas -3,000yen, 3 pessoas -4,000yen, 4 passoas ou mais -5,000yen (para cada). 

*Promoções→A cada temporada temos promoções de desconto diferente. 

 

- Sobre o dia da entrada... 

Os dias para começar serão aos sábados às 10:00. 

※Caso não possa começar nos sábados, conversar na recepção. 

Necessário fazer a matrícula antes do dia da entrada. 


