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Tabela de Preço 
 
 
Manual 

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 

High 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 
 
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 

High Speed 
¥269,409 ¥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 
 

 É somado a taxa da licença provisória de ¥2,850. 

Regular É possível marcar durante a semana de segunda a sexta-feira das 9:00 às 18:00 

All Day É possível marcar durante a semana inteira incluindo sábado e domingo das 9:00 às 
20:00 

High Speed 
Esse plano é para aqueles que querem tirar a habilitação o mais rápido possível. (mais ou 
menos 1 mês) 
É necessário fazer a prova de 50 antes de começar o curso. (Residentes de Mie) 

 
 
Preço para as aulas complementares 

  
 
Condições estabelecidas por idade 

Idade 1 Aulas 2 Aulas 3 Aulas 4 Aulas 5 Aulas 6 Aulas 7 Aulas 8 Aulas 9 Aulas 

15 ~ 29 NÃO É COBRADO 

30 ~ 39          

40 ~ 49          

Mais de 50          
 

 Cobrado  Não é cobrado 
 

※ Existe um limite diário para as aulas de direção. 
※ É a autoescola que cria o calendário. 
  

Veículos Preços  Tipos de Habilitação Passageiros Carga Máxima Peso Total 
MT • AT ¥4.600  Porte Médio Até 10 Menos de 2t Menos de 3.5t 
Moto ¥4.500  Pré-intermediário (5t) Até 10 Menos de 3t Menos de 5t 
Pré-intermediário ¥6.000  Pré-intermediário Até 10 Menos de 4.5t Menos de 7.5t 
Intermediário ¥6.600  Intermediário (8t) Até 10 Menos de 5t Menos de 8t 
Especial de Grande Porte ¥6.600  Intermediário Até 29 Menos de 6.5t Menos de 11t 
Reboque ¥6.600  Porte Grande Mais de 30 Mais de 6.5t Mais de 11t 
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Procedimentos da matrícula 
 
 
 

Antes de fazer a inscrição: 
- O tempo da formatura varia de acordo com o curso/plano. 
- Pense na época para começar. Janeiro, fevereiro, março e agosto são meses que a autoescola está lotada. 
- Escolher a forma de pagamento até o primeiro dia. 

 
Condições para ter habilitação: 

- Visão, um dos olhos precisa ter mais de 0.3 e os dois juntos 0.7 e é necessário conseguir diferenciar as 
cores. 

- Audição, desempenho acadêmico, resistência e precisa respeitar as leis e ter noção de perigo 
 
Métodos de pagamento: 

- A vista, no dia da matrícula ou no primeiro dia. 
- Parcelamento em dinheiro, só é possível parcelar no máximo em 3 vezes. 
- Depósito bancário. 
- Cartão de Crédito. 
- Financiamento. (Pergunte a respeito na recepção) 

 
Documentos necessários: 

- Inkan (Carimbo) 
- Habilitação (Se houver alguma) 
- Comprovante de Residência. (Individual com nacionalidade) 
- Documento de Identificação (Zairyu Card) 

 
Sobre o sistema de desconto: 

- Indicação: De ¥5000 ~ 7000 ienes. 
- Formatura: Depende do veículo, da data que se formou até o dia da reentrada na autoescola de ¥5,000 ~ 

25,000 ienes. 
- Grupo:  

o 2 pessoas: ¥3,000 ienes; 
o 3 pessoas: ¥4,000 ienes; 
o 4 pessoas ou mais: 5,000 ienes. 

- Promoções: Temos promoções de temporada, informe-se a respeito com o recepcionista. 
 
Sobre o primeiro dia: 

- Você pode começar quase em todos os sábados e quartas-feiras. (Informe-se com um recepcionista) 
- É necessário fazer a inscrição antes de começar. 


